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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri
Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri

Registro de Preços Eletrônico - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2021-FME-SRP

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

20/08/2021 13:41 20/08/2021 14:45 30/08/2021 10:00 02/09/2021 09:29 02/09/2021 09:30

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

0001 SAINDO DO RAMAL PARAISO NA PA 151,
PROXIMO A ETEC ATÉ A ESCOLA ELADIO
LOBATO.

9,19 15.400 - UN Adjudicado

0002 SAINDO DA CIDADE NA PA 151 ATÉ A ESCOLA
ELADIO LOBATO.

9,19 19.000 - UN Adjudicado

0003 SAINDO DA VILA ARAPARI ATÉ A PA 151, PARA
ATENDER A ESCOLA ELADIO LOBATO.

9,19 10.600 - UN Adjudicado

0004 SAINDO DA FAZENDA MONTE SINAI NA PA 151
ATÉ AS ESCOLAS DA VILA SANTA MARIA DO
ICATU.

9,19 12.200 - UN Adjudicado

0005 SAINDO DO RAMAL DO ABACATINHO,
PASSANDO PELO RAMAL CAMIRI 1 E 2, ATE
AS ESCOLAS DA VILA SANTA MARIA DO
ICATU.

9,19 13.800 - UN Adjudicado

0006 SAINDO DA COLONIA VELASCO ATE AS
ESCOLAS DA VILA SANTA MARIA DO ICATU.

9,19 12.000 - UN Adjudicado

0007 SAINDO DO RAMAL PARAISO PERCORRENDO
A PA 151, ATE AS ESCOLAS DA VILA SANTA
MARIA DO ICATU.

9,19 14.400 - UN Adjudicado

0008 SAINDO DO RAMAL DO ABACATINHO,
PASSANDO PELO RAMAL CAMIRI 1 E 2,
SEGUINDO PELA PA 151 ATE AS ESCOLAS DA
VILA SANTA MARIA DO ICATU.

9,19 11.800 - UN Adjudicado

0009 SAINDO DO CASTANHAL SEGUINDO PELA PA
151 PASSANDO PELA COLONIA CAMIRI ATE A
ESCOLA TEOTONIO CARDOSO DOS SANTOS.

9,19 4.400 - UN Adjudicado

0010 SAINDO DO PORTO DA BALSA DO MERUU NA
PA 151 ATÉ A ESCOLA CENTRO
EDUCACIONAL DANIEL NA VILA CARIPI.

9,19 16.600 - UN Adjudicado

0011 SAINDO DA CIDADE SEGUINDO NA PA 407 ATÉ
A ESCOLA CAETANO CORREA LEÃO.

9,19 16.800 - UN Adjudicado

0012 SAINDO DA VILA DE MAIAUATA ATE A ESCOLA
CAETANO CORREA LEÃO.

9,19 10.600 - UN Adjudicado

0013 SAINDO DO CONDOMINIO AÇAI LAR ATÉ AS
ESCOLAS DA CIDADE, 40 ALUNOS

9,19 10.600 - UN Adjudicado

0014 SAINDO DO CONDOMINIO AÇAI LAR ATÉ AS
ESCOLAS DA CIDADE, 42 ALUNOS

9,19 10.600 - UN Adjudicado

0015 SAINDO DO COND.AÇAI LAR II ATÉ AS
ESCOLAS DA CIDADE

9,19 10.600 - UN Adjudicado

0016 SAINDO DO CONDOMINIO TICIANO MIRANDA
ATE AS ESCOLAS DA CIDADE.

9,19 11.200 - UN Adjudicado

0017 SAINDO DA LOCALIDADE MOCAJATEUA ATÉ
AS ESCOLAS DA CIDADE.

9,19 16.000 - UN Adjudicado

0018 SAINDO DA LOCALIDADE BRASILIA ATE AS
ESCOLAS DA CIDADE.

9,19 19.200 - UN Adjudicado

0019 SAINDO DA VILA PREGO, ENTRADA DO
MARITEUA, VILA DO VIRICO, VILA
TUCUMANDEUA, ATÉ A ESCOLA ELÁDIO
CORRÊA LOBATO

17,44 1.858 - UN Adjudicado

0020 DA GRAÇA VIANA, COMUNIDADE GALILEIA,
SUMAÚMA E BOA ESPERANÇA ATÉ O PORTO
DA BALSA ESCOLA ELÁDIO LOBATO, MANHÃ

17,44 3.024 - UN Adjudicado

0021 SAINDO DO BAIXO MERUÚ DA IGREJA PENIEL
PASSANDO PELO JUTEUA, ESCOLA SÃO
SEBASTIÃO PARANDO NA PA 151 E
CHEGANDO NA ESCOLA ELÁDIO CORRÊA
LOBATO

17,44 1.136 - UN Adjudicado
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0022 SAINDO DO BAIXO MERUÚ DA IGREJA PENIEL
PASSANDO PELO JUTEUA, ESCOLA SÃO
SEBASTIÃO PARANDO NA PA 151 ELÁDIO
CORRÊA LOBATO

17,44 1.136 - UN Adjudicado

0023 RAMAL MARITEUA PASSANDO PELA VILA
SANTO ANTONIO, PARANDO NA ESCOLA
INÁCIA E CHEGANDO ATÉ O PORTO DA BALSA
ESCOLA ELÁDIO LOBATO

17,44 1.935 - UN Adjudicado

0024 SAINDO DO ALTO RIO IGARAPÉ PIRATEUA
ATÉ O PORTO DA BALSA ESCOLA ELÁDIO
LOBATO

17,44 5.314 - UN Adjudicado

0025 DA GRAÇA VIANA, COMUNIDADE GALILEIA,
SUMAÚMA E BOA ESPERANÇA ATÉ O PORTO
DA BALSA ESCOLA ELÁDIO LOBATO, TARDE

17,44 3.024 - UN Adjudicado

0026 SAINDO DO IGARAPÉ CORÉ SEGUINDO NO
RIO MERUÚ PASSANDO PELA COMUNIDADE
DE MERUÚ CENTRAL PARANDO NA PA 151
"ESCOLA ELÁDIO LOBATO

17,44 927 - UN Adjudicado

0027 SAINDO DO IGARAPÉ CORÉ SEGUINDO NO
RIO MERUÚ PASSANDO PELA COMUNIDADE
DE MERUÚ CENTRAL PARANDO NA PA 151
"ESCOLA ELÁDIO LOBATO"

17,44 927 - UN Adjudicado

0028 SAINDO DO MERUÚ CENTRAL, PASSANDO
PELA PA 151 PORTO DA BALSA ATÉ A ESCOLA
INÁCIA DE SOUSA MELO

17,44 1.270 - UN Adjudicado

0029 SAINDO DO RIO RIO PIRATEUA ATE A ESCOLA
INÁCIA MELO

17,44 2.657 - UN Adjudicado

0030 SAINDO DO RIO MERUÚ ALTO VILA DO
ISIDÓRIO, PASSANDO PELA ENTRADA DO
MARITEUA ATE A ESCOLA INÁCIA MELO

17,44 2.549 - UN Adjudicado

0031 SAINDO ABAIXO DA GRAÇA VIANA,
PASSANDO PELO NOVO PARAISO ESCOLA
EMAÚS] ATÉ A ESCOLA MANOELDA PAIXÃO E
SILVA

17,44 1.452 - UN Adjudicado

0032 SAINDO ABAIXO DA GRAÇA VIANA,
PASSANDO PELO NOVO PARAISO ESCOLA
EMAÚS] ATÉ A ESCOLA MANOEL DA PAIXÃO E
SILVA

17,44 1.452 - UN Adjudicado

0033 SAINDO DO IGARAPÉ MAXI, DESCENDO O RIO
MERUÚ, PASSANDO NA ESCOLA MANOEL DA
PAIXÃO E SILVA, ATÉ A VILA DO NOVO
PARAÍSO ESCOLA EMAÚS, MANHÃ

17,44 592 - UN Adjudicado

0034 SAINDO DO IGARAPÉ MAXI, DESCENDO O RIO
MERUÚ, PASSANDO NA ESCOLA MANOEL DA
PAIXÃO E SILVA, ATÉ A VILA DO NOVO
PARAÍSO ESCOLA EMAÚS, TARDE

17,44 592 - UN Adjudicado

0035 SAINDO DA VILA DO NOVO PARAÍSO
PASSANDO NA ESCOLA MANOEL DA PAIXÃO E
SILVA ATÉ A VILA DO ICATÚ SABERES DA
TERRA

17,44 4.493 - UN Adjudicado

0036 SAINDO DO SUMAUMA,DESCENDO O RIO
MERUÚ, PASSANDO PELA IGREJA MONTE
SINAI E RETORNA A ESCOLA BOA
ESPERANÇA

17,44 2.735 - UN Adjudicado

0037 SAINDO DO PORTO DA ESTRADINHA
DESCENDO NO RIO MERUÚ ATÉ A ESCOLA
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

17,44 1.197 - UN Adjudicado

0038 SAINDO DA PONTA DO LIMÃO, DESCENDO O
RIO MERUÚ ATÉ A ESCOLA SANTO ANTONIO
DE PÁDUA

17,44 2.251 - UN Adjudicado

0039 SAINDO DO IGARAPÉ CARIPI, PASSANDO NO
CASTANHAL ATÉ A ESCOLA SANTO ANTONIO
DE PÁDUA

17,44 1.296 - UN Adjudicado

0040 SAINDO DO BAIXO MERUÚ PONTA DO LIMÃO ,
SEGUINDO NO RIO MERUÚ ATÉ A ESCOLA
SÃO SEBASTIÃO

17,44 1.909 - UN Adjudicado

0041 SAINDO DO MERUÚ CENTRAL, DESCENDO NO
RIO MERUÚ ATÉ A ESCOLA SÃO SEBASTIÃO

17,44 1.685 - UN Adjudicado

0042 SAINDO DO IGARAPÉ CORÉ, SEGUINDO NO
RIO MERUÚ ATÉ A BOCA DO JUTEUA E VOLTA
PRA ESCOLA SÃO SEBASTIÃO

17,44 1.922 - UN Adjudicado

0043 SAINDO DA COMUNIDADE NOVA MACEDONIA
SEGUINDO NO RIO MERUU ALTO ATÉ A
ESCOLA SANTA MARIA DO ICATU

17,44 2.592 - UN Adjudicado

0044 SAINDO DO GARIMPO ENTRANDO NO
MAPARAQUARA, SEGUINDO ATÉ A VILAM
PIQUIÁ, VOLTADO PARA A CRECHE MÃE
LUIZA

17,44 983 - UN Adjudicado

0045 SAINDO DA NASCENTE DO IGARAPÉ-AÇÚ,
PASSANDO PELA ILHA POMBAL, CHEGANDO
ATÉ A ESCOLA JOSÉ VITORINO, VOLTANDO
ATÉ A CRECHE MARANATA

17,44 1.508 - UN Adjudicado
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0046 SAINDO PRÓXIMO DA BOCA DO RIO
CRUZEIRO, PASSANDO PELO BARRACÃO
COMUNITÁRIO, SUPERMERCADO ROSA DE
SARON, ENTRANDO NO IGARAPÉ
JARARAQUARA, CHEGANDO PRÓXIMO DA
ILHA DO ORLANDO E RETORNANDO A
ESCOLA 13 DE MAIO, TURNO MANHÃ

17,44 1.879 - UN Adjudicado

0047 SAINDO PRÓXIMO DA BOCA DO RIO
CRUZEIRO, PASSANDO PELO BARRACÃO
COMUNITÁRIO, SUPERMERCADO ROSA DE
SARON, ENTRANDO NO IGARAPÉ
JARARAQUARA, CHEGANDO PRÓXIMO DA
ILHA DO ORLANDO E RETORNANDO A
ESCOLA 13 DE MAIO, TURNO TARDE

17,44 1.879 - UN Adjudicado

0048 SAINDO DO RIO ANAPUZINHO, PASSANDO
PELO FURO SÃO JOSÉ, CHEGANDO NA BOCA
DO RIO JUAREMBU ATÉ A ESCOLA 15 DE
AGOSTO

17,44 1.771 - UN Adjudicado

0049 SAINDO DO RIO JUARENBU, NAS
PROXIMIDADES DO IGARAPÉ-MARÍ ATÉ A
ESCOLA 15 DE AGOSTO

17,44 2.112 - UN Adjudicado

0050 CONTRONANDO A ILHOTA DO FURINHO,
PASSANDO PELO PÁI INÁCIO, CRUZEIRO ATÉ
A ESCOLA 15 DE AGOSTO

17,44 2.678 - UN Adjudicado

0051 SAINDO DO FURO SÃO JOSÉ, PASSANDO
PELO ANAPUZINHO ATÉ A ESCOLA DOM
ANTONIO MACEDO COSTA

17,44 1.685 - UN Adjudicado

0052 RIO GARIMPO, SEGUINDO NO RIO ANAPÚ ATÉ
A ESCOLA DOM ANTONIO MACEDO COSTA

17,44 648 - UN Adjudicado

0053 DO RIO JUAREMBÚ, PASSANDO PELO FURO
SÃO JOSÉ, RIO ANAPUZINHO ATÉ A ESCOLA
DOM ANTONIO MACEDO COSTA

17,44 1.680 - UN Adjudicado

0054 DO RIO TAPIAI NO ALTO ANAPÚ, PASSANDO O
MARUIM, GARIMPO, ATÉ A ESCOLA DOM
ANTONIO MACEDO COSTA

17,44 648 - UN Adjudicado

0055 SAINDO DA BOCA DO ANAPÚ, PASSANDO
PELA ILHA DOS POMBOS, FEIJOAL ATÉ A
ESCOLA DOM ANTONIO MACEDO COSTA,
TURNO MANHÃ

17,44 1.480 - UN Adjudicado

0056 SAINDO DA BOCA DO ANAPÚ, PASSANDO
PELA ILHA DOS POMBOS, FEIJOAL ATÉ A
ESCOLA DOM ANTONIO MACEDO COSTA,
TURNO TARDE

17,44 1.480 - UN Adjudicado

0057 SAINDO DO RIO TAPIAÍ, ENTRANDO NO
MARUÍM BAIXANDO ATÉ A ESCOLA DOM
ANTONIO MACEDO COSTA

17,44 935 - UN Adjudicado

0058 SAINDO DO ALTO ANAPÚ PASSANDO PELA
ASSEMBLÉIA DE DEUS ATÉ A ESCOLA DOM
ANTONIO MACEDO COSTA, TURNO MANHÃ

17,44 1.415 - UN Adjudicado

0059 SAINDO DO ALTO ANAPÚ PASSANDO PELA
ASSEMBLÉIA DE DEUS ATÉ A ESCOLA DOM
ANTONIO MACEDO COSTA, TURNO TARDE

17,44 1.415 - UN Adjudicado

0060 RIO JUAREMBU, PASSANDO PELA
COMUNIDADE CRUZEIRO, COMUNIDADE
GARIMPO ATÉ A ESCOLA DOM ANTONIO
MACEDO COSTA

17,44 1.296 - UN Adjudicado

0061 SAINDO DO RIO COELHO, ENTRANDO NO
BAIXO ANAPÚ, PASSANDO PELA ILHA DO
MICA, PARANDO NA ESCOLA JOSÉ VITORINO
SEGUINDO ATÉ A CRECHE MARANATA

17,44 1.037 - UN Adjudicado

0062 SAINDO DO FEIJOAL NO BAIXO ANAPÚ
PASSANDO PELA ILHA POMBAL ATÉ A
ESCOLA JOSÉ VITORINO PENA DE MORAES,
TURNO MANHÃ

17,44 801 - UN Adjudicado

0063 SAINDO DO FEIJOAL NO BAIXO ANAPÚ
PASSANDO PELA ILHA POMBAL ATÉ A
ESCOLA JOSÉ VITORINO PENA DE MORAES,
TURNO TARDE

17,44 864 - UN Adjudicado

0064 SAINDO DO RIO DO RIO COELHO, ENTRANDO
NO BAIXO ANAPU, PASSANDO PELA ILHA DA
SERRARIA, PASSANDO A ESCOLA JOSÉ
VITORINO SEGUINDO ATÉ A CRECHE
MARANATA

17,44 864 - UN Adjudicado

0065 SAINDO RIO ANA IGARAPÉ, SEGUINDO ATÉ O
RIO GOIABATUBA, ENTRANDO NO BAIXO
ANAPÚ ATÉ A ESCOLA JOSÉ VITORINO PENA
DE MORAES

17,44 1.037 - UN Adjudicado

0066 SAINDO DA NASCENTE DO IGARAPÉ-AÇÚ,
PASSANDO PELA ILHA POMBAL, CHEGANDO
ATÉ A ESCOLA JOSÉ VITORINO PENA DE
MORAES

17,44 1.037 - UN Adjudicado

0067 SAINDO DA ILHA DO BATUQUE,
ATRAVESSANDO A BAÍA, ENTRANDO NO
BAIXO ANAPÚ ATÉ A ESCOLA JOSÉ VITORINO
PENA DE MORAES

17,44 1.512 - UN Adjudicado
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0068 SAINDO DA ILHA DO BATUQUE,
ATRAVESSANDO A BAÍA, ENTRANDO NO
BAIXO ANAPÚ ATÉ A ESCOLA JOSÉ VITORINO

17,44 1.555 - UN Adjudicado

0069 DO RIO GOIABATUBA, PASSANDO PELO RIO
MAIAUATÁ ENTRANDO PELO BAIXO ANAPU
ATÉ A ESCOLA JOSÉ VITORINO

17,44 1.555 - UN Adjudicado

0070 SAINDO DA ILHA DA SERRARIA, PASSANDO
PELA MARGEM ESQUERDA DO BAIXO ANAPU
ATÉ A ESCOLA JOSÉ VITORINO

17,44 1.285 - UN Adjudicado

0071 SAINDO DA COSTA MARAPATÁ, PASSANDO
PELO RIO GOIABATUBA ATÉ A ESCOLA
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, TURNO
MANHÃ

17,44 2.246 - UN Adjudicado

0072 SAINDO DA COSTA MARAPATÁ, PASSANDO
PELO RIO GOIABATUBA ATÉ A ESCOLA
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, TURNO
TARDE

17,44 2.246 - UN Adjudicado

0073 SAINDO DO RIO TAPIAÍ NO DISTRITO DE
ANAPÚ ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ, TUNRO,
MANHÃ

17,44 1.830 - UN Adjudicado

0074 SAINDO DO RIO TAPIAÍ NO DISTRITO DE
ANAPÚ ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ, TURNO
TARDE

17,44 1.830 - UN Adjudicado

0075 SAINDO DO INICIO DO RIO MARUIM DA
ASSOCIAÇÃO DE ACENTAMENTO ATÉ A
ESCOLA SÃO JOSÉ, TURNO MANHÃ

17,44 1.145 - UN Adjudicado

0076 SAINDO DO INICIO DO RIO MARUIM DA
ASSOCIAÇÃO DE ACENTAMENTO ATÉ A
ESCOLA SÃO JOSÉ, TURNO TARDE

17,44 1.145 - UN Adjudicado

0077 SAINDO DO ALTO ANAPÚ, PASSANDO PELA
ASSSEMBLEIA DE DEUS ATÉ A ESCOLA SÃO
JOSÉ, TURNO MANHÃ

17,44 384 - UN Adjudicado

0078 SAINDO DO ALTO ANAPÚ, PASSANDO PELA
ASSSEMBLEIA DE DEUS ATÉ A ESCOLA SÃO
JOSÉ, TURNO TARDE

17,44 384 - UN Adjudicado

0079 SAINDO DAS PROXIMIDADES DA ESCOLA
MAJOR MOURA CARVALHO CHEGANDO ATÉ A
COMUNIDADE SANTO ANTONIO DO CAJÍ,
TURNO MANHÃ

17,44 1.728 - UN Adjudicado

0080 SAINDO DAS PROXIMIDADES DA ESCOLA
MAJOR MOURA CARVALHO CHEGANDO ATÉ A
COMUNIDADE SANTO ANTONIO DO CAJÍ,
TURNO TARDE

17,44 1.728 - UN Adjudicado

0081 DO IGARAPÉ CASTANHAL SUBINDO NO RIO
CAJÍ PASSANDO PELA ESCOLA NOVA
ALIANÇA ATÉ A VILA DE IGARAPEZINHO,
TURNO MANHÃ

17,44 3.283 - UN Adjudicado

0082 DA COMUNIDADE SANTO ANTONIO
PASSANDO PELO FELIPEQUARA, SÃO JOÃO
CHEGANDO A VILA IGARAPEZINHO ESCOLA
NS NAZARÉ, TURNO MANHÃ

17,44 2.009 - UN Adjudicado

0083 DO IGARAPÉ CASTANHAL SUBINDO NO RIO
CAJÍ PASSANDO PELA ESCOLA NOVA
ALIANÇA ATÉ A VILA DE IGARAPEZINHO,
TURNO TARDE

17,44 3.283 - UN Adjudicado

0084 DA COMUNIDADE SANTO ANTONIO
PASSANDO PELO FELIPEQUARA, SÃO JOÃO
CHEGANDO A VILA IGARAPEZINHO ESCOLA
NS NAZARÉ, TURNO TARDE

17,44 2.009 - UN Adjudicado

0085 DO ALTO ICARUÇAUA, SAINDO DO RIO CAJÍ
ATÉ A VILA DE IGARAPÉZINHO A ESCOLA
NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
IGARAPEZINHO, TURNO MANHÃ

17,44 2.376 - UN Adjudicado

0086 DO ALTO ICARUÇAUA, SAINDO DO RIO CAJÍ
ATÉ A VILA DE IGARAPÉZINHO A ESCOLA
NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
IGARAPEZINHO, TURNO TARDE

17,44 2.376 - UN Adjudicado

0087 SAINDO DA COMUNIDADE NOVA ALIANÇA ATÉ
A ESCOLA SÃO JOAQUIM

17,44 1.836 - UN Adjudicado

0088 SAINDO DO IGARAPÉ JUPATICAIA, SUBINDO
NO RIO CAJÍ ATÉ A ESCOLA SÃO JOAQUIM

17,44 1.728 - UN Adjudicado

0089 SAINDO PROXIMO DA IGREJA BOA VISTA,
SEGUINDO NO RIO CAJÍ ATÉ A ESCOLA SÃO
JOAQUIM

17,44 1.296 - UN Adjudicado

0090 SAINDO PROXIMO DA IGREJA BOA VISTA,
SEGUINDO NO RIO CAJÍ ATÉ A ESCOLA SÃO
JOAQUIM, TURNO MANHÃ

17,44 1.296 - UN Adjudicado

0091 SAINDO DA COMUNIDADE NOVA ALIANÇA ATÉ
A ESCOLA SÃO JOAQUIM, TURNO TARDE

17,44 1.836 - UN Adjudicado

0092 SAINDO DO ALTO ICARUÇAUA SEGUINDO ATÉ
A PARTE DE BAIXO DO RIO E RETORNANDO
ATÉ A ESCOLA JESUS DE NAZARÉ

17,44 4.925 - UN Adjudicado



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 5 de 1392

0093 SAINDO DA VILA SÃO JOÃO, SEGUINDO PELO
FURO DO SECO ATÉ A ESCOLA ALVARO
VARGES DE ARAUJO, TURNO MANHÃ

17,44 914 - UN Adjudicado

0094 SAINDO DA VILA SÃO JOÃO, SEGUINDO PELO
FURO DO SECO ATÉ A ESCOLA ALVARO
VARGES DE ARAUJO, TURNO TARDE

17,44 914 - UN Adjudicado

0095 DO INÍCIO DO ALTO MURUTIPUCU, ENTRANDO
NO ACAPUTEUA E RETORNANDO ATÉ A
ESCOLA ÁLVARO VARGES DE ARAÚJO

17,44 1.976 - UN Adjudicado

0096 SAINDO DO FURO DO BAZAR NO RIO DAS
FLORES PASSANDO PELA VILA CORRÊA ATÉ
A ESCOLA ÁLVARO VARGES DE ARAÚJO,
TURNO MANHÃ

17,44 1.676 - UN Adjudicado

0097 SAINDO DA COMUNIDADE DO BUÇÚ NO
MERUÚ AÇÚ, CHEGANDO PROXIMO DO
MAMANGAL MIRI VOLTANDO ATÉ O FURO DO
SECO E SEGUINDO ATÉ A ESCOLA ÁLVARO
VARGES DE ARAÚJO, TURNO MANHÃ

17,44 1.194 - UN Adjudicado

0098 DO INÍCIO DO ALTO MURUTIPUCU, ENTRANDO
NO ACAPUTEUA E RETORNANDO ATÉ A
ESCOLA ÁLVARO VARGES DE ARAÚJO,
TURNO MANHÃ

17,44 1.976 - UN Adjudicado

0099 SAINDO DA ENTRADA DO RIO SÃO
DOMINGOS, PASSANDO PELA VILA DO
CALAFATE, RIO MAIAUATÁ, ENTRANDO NO
RIO MURUTIPUCU ATÉ A ÁLVARO VARGES DE
ARAÚJO, TURNO TARDE

17,44 1.229 - UN Adjudicado

0100 SAINDO DO FURO DO BAZAR NO RIO DAS
FLORES PASSANDO PELA VILA CORRÊA ATÉ
A ESCOLA ÁLVARO VARGES DE ARAÚJO,
TURNO TARDE

17,44 1.676 - UN Adjudicado

0101 SAINDO DA COMUNIDADE DO BUÇÚ NO
MERUÚ AÇÚ, CHEGANDO PROXIMO DO
MAMANGAL MIRI VOLTANDO ATÉ O FURO DO
SECO E SEGUINDO ATÉ A ESCOLA ÁLVARO
VARGES DE ARAÚJO, TURNO TARDE

17,44 1.194 - UN Adjudicado

0102 SAINDO DA VILA CORRÊA, PASSANDO PELO
RIO SÃO MARTINHO ATÉ A ESCOLA ÁLVARO
VARGES DE ARAÚJO

17,44 924 - UN Adjudicado

0103 SAINDO DO IGARAPÉ DA MUNDICA,
SEGUINDO NO FURO DO PAJÉ, ENTRANDO
NO RIO MURUTIPUCÚ ATÉ A ESCOLA ÁLVARO
VARGES DE ARAÚJO, TURNO MANHÃ

17,44 1.374 - UN Adjudicado

0104 SAINDO DO IGARAPÉ DA MUNDICA,
SEGUINDO NO FURO DO PAJÉ, ENTRANDO
NO RIO MURUTIPUCÚ ATÉ A ESCOLA ÁLVARO
VARGES DE ARAÚJO, TURNO TARDE

17,44 1.374 - UN Adjudicado

0105 SAINDO DO MÉDIO RIO MURUTIPUCU,
PASSANDO PELA IGREJA ASS DE DEUS, BOA
UNIÃO ATÉ A ESCOLA ÁLVARO VARGES DE
ARAÚJO, TURNO MANHÃ

17,44 583 - UN Adjudicado

0106 SAINDO DO MÉDIO RIO MURUTIPUCU,
PASSANDO PELA IGREJA ASS DE DEUS, BOA
UNIÃO ATÉ A ESCOLA ÁLVARO VARGES DE
ARAÚJO, TURNO TARDE

17,44 583 - UN Adjudicado

0107 SAINDO DO RIO ITAMINBUCA PASSANDO O
RIO PIQUIARANA ATÉ A VILA MAIAUATA

17,44 924 - UN Adjudicado

0108 SAINDO DO TUCUMANDUBAZINHO,
PASSANDO PELO RIO VILHENA, SEGUINDO
NO CAMARÃO QUARA ATÉ A VILA MAIAUATÁ

17,44 1.944 - UN Adjudicado

0109 SAINDO DA COMUNIDADE DE SANTO
ANTONIO DO MÉDIO MAIAUATÁ ATÉ A VILA
MAIAUATA

17,44 3.564 - UN Adjudicado

0110 SAINDO DO RIO JAPURETÊ PASSANDO PELA
VILA SIRIUBA, VILA CARNEIRO ATÉ A VILA
MAIAUATÁ

17,44 1.253 - UN Adjudicado

0111 SAINDO DA FOZ DO RIO IGARAPÉ SANTANA,
VILA ANGELINO ATÉ A VILA MAIAUATÁ

17,44 767 - UN Adjudicado

0112 SAINDO DO RIO IGARAPÉ SANTANA ATÉ A
VILA MAIAUATÁ

17,44 3.564 - UN Adjudicado

0113 SAINDO DA ILHA URUÁ ATÉ A VILA MAIAUATÁ 17,44 1.188 - UN Adjudicado

0114 SAINDO DA COSTA MARATAUIRA,
ASSEMBLEIA DE DEUS, ENTRANDO NO RIO
BIRIBATUBA E RETORNANDO ATE A VILA
MAIAUATA

17,44 1.449 - UN Adjudicado

0115 SAINDO DO RIO JAPURETE PASSANDO PELA
COMUNIDADE BUÇUA ATÉ A VILA MAIAUATA,
TURNO MANHÃ

17,44 1.253 - UN Adjudicado

0116 SAINDO DO RIO MAIUIRA ATÉ A VILA
MAIAUATA

17,44 886 - UN Adjudicado

0117 SAINDO DO INÍCIO DO RIO MAMANGALZINHO
ATÉ A VILA MAIAUATA

17,44 1.996 - UN Adjudicado
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0118 SAINDO DO MÉDIO MAMANGALZINHO
PRÓXIMO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE
NAZARÉ ATÉ A VILA MAIAUATA

17,44 1.324 - UN Adjudicado

0119 SAINDO DO RIO JAPURETÊ PASSANDO PELA
VILA SIRIUBA, VILA CARNEIRO ATÉ A VILA
MAIAUATÁ, TURNO TARDE

17,44 1.253 - UN Adjudicado

0120 SAINDO DO RIO SÃO BENTO, PASSANDO O
RIO URUÁ, CORRE MÃO ATÉ A VILA MAIAUATA

17,44 1.121 - UN Adjudicado

0121 SAINDO DO RIO CAMARÃO QUARA PASSANDO
PELA IGREJA MARANATÁ ATÉ A VILA
MAIAUATA

17,44 1.650 - UN Adjudicado

0122 SAINDO DA BOCA DO FURO DO SECO,
ENTRANDO NO PAJÉ, ATÉ A ESCOLA ACACIO
LEÃO

17,44 3.024 - UN Adjudicado

0123 SAINDO DO ALTO RIO MURUTIPUCU,
ENTRANDO NO ACAPUTEUA ATÉ A ESCOLA
ACÁCIO LEÃO

17,44 2.756 - UN Adjudicado

0124 SAINDO DA BOCA DO BAZAR, SEGUINDO O
RIO DAS FLORES ABAIXO ATÉ A ESCOLA BOM
JESUS

17,44 1.063 - UN Adjudicado

0125 SAINDO DA BOCA DO BAZAR SEGUINDO NO
RIO DAS FLORES ATÉ A ESCOLA BOM JESUS.

17,44 1.015 - UN Adjudicado

0126 SAINDO DO RIO MAIAUATÁ, PASSANDO NO
RIO SÃO DOMINGOS, VILA OLIVA, VILA
CORREA ATÉ A ESCOLA BOM JESUS

17,44 2.268 - UN Adjudicado

0127 SAINDO DA BOCA DO RIO DAS FLORES
SEGUINDO ATÉ A ESCOLA BOM JESUS.

17,44 1.210 - UN Adjudicado

0128 SAINDO DO RIO MAIAUATÁ, PASSANDO
BARRO ALTO, VILA OLIVA, VILA CORREA ATÉ
A ESCOLA BOM JESUS

17,44 1.134 - UN Adjudicado

0129 SAINDO DA COSTA DO URUÁ, ENTRANDO
PELO RIO CORRE MÃO ATÉ A ESCOLA CORRE
MÃO, TURNO MANHÃ

17,44 1.102 - UN Adjudicado

0130 SAINDO DO ACARAJÓ PASSANDO NO
ITAMIMBUCA, CHEGANDAO ATÉ A ILHA DO
URUAZINHO E RETORNADO ATÉ A ESCOLA
DO CORRE MÃO, TURNO MANHÃ

17,44 1.361 - UN Adjudicado

0131 SAINDO DA COSTA DO URUÁ, ENTRANDO
PELO RIO CORRE MÃO ATÉ A ESCOLA CORRE
MÃO, TURNO TARDE

17,44 1.102 - UN Adjudicado

0132 SAINDO DO ACARAJÓ PASSANDO NO
ITAMIMBUCA, CHEGANDAO ATÉ A ILHA DO
URUAZINHO E RETORNADO ATÉ A ESCOLA
DO CORRE MÃO, TURNO TARDE

17,44 1.361 - UN Adjudicado

0133 SAINDO DO BAIXO SÃO LOURENÇO,
PASSANDO PELO SOROROCA ENTRANDO NO
FURO DO PAJÉ ATÉ A ESCOLA MANOEL
PATRICIO, TURNO MANHÃ

17,44 1.102 - UN Adjudicado

0134 SAINDO DO BAIXO SÃO LOURENÇO,
PASSANDO PELO SOROROCA ENTRANDO NO
FURO DO PAJÉ ATÉ A ESCOLA MANOEL
PATRICIO, TURNO TARDE

17,44 1.102 - UN Adjudicado

0135 SAINDO INÍCIO DO RIO SÃO LOURENÇO
SEGUINDO POR ESTE ATÉ A ESCOLA MANOEL
PATRÍCIO

17,44 799 - UN Adjudicado

0136 SAINDO DO FURO DO PAJÉ, ENTRADO NO
IGARAPÉ DA MUNDICA, SEGUINDO NO RIO
SÃO LOURENÇO PRÓXIMO AO BRAÇO E
RETORNANDO ATÉ A ESCOLA MANOEL
PATRÍCIO

17,44 523 - UN Adjudicado

0137 SAINDO ABAIXO DA BOA UNIÃO, PASSANDO
PELA ASSEMBLÉIA DE DEUS MONTE SINAI
ATÉ A ESCOLA NEUZA RODRIGUES, TURNO
MANHÃ

17,44 728 - UN Adjudicado

0138 SAINDO ABAIXO DA BOA UNIÃO, PASSANDO
PELA ASSEMBLÉIA DE DEUS MONTE SINAI
ATÉ A ESCOLA NEUZA RODRIGUES, TURNO
TARDE

17,44 728 - UN Adjudicado

0139 SAINDO DO RIO SÃO MARTINHO ATÉ A
ESCOLA NEUZA RODRIGUES

17,44 821 - UN Adjudicado

0140 SAINDO DO RIO MAIAUATÁ ENTRANDO NO
RIO SÃO DOMIGOS VILA OLIVA, ATÉ A
ESCOLA NEUZA RODRIGUES

17,44 1.858 - UN Adjudicado

0141 SAINDO DA BOCA DO RIO MAIAUATA
ENTRANDO NO RIO MAIUIRA ATÉ A ESCOLA
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, SEGUINDO
ATÉ O FINAL DO RIO MAIUIRA E
RETORNANDO A REFERIDA ESCOLA, TURNO
MANHÃ

17,44 778 - UN Adjudicado
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0142 SAINDO DA BOCA DO RIO MAIAUATA
ENTRANDO NO RIO MAIUIRA ATÉ A ESCOLA
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, SEGUINDO
ATÉ O FINAL DO RIO MAIUIRA E
RETORNANDO A REFERIDA ESCOLA, TURNO
TARDE

17,44 778 - UN Adjudicado

0143 SAINDO DO INICIO DO MAMANGAUZINHO,
ENTRANDO NOS BRAÇOS SALVADOR E
PUXADOR E RETORNANDO ATÉ A ESCOLA
NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

17,44 730 - UN Adjudicado

0144 SAINDO DO INICIO DO MAMANGAUZINHO,
ENTRANDO NOS BRAÇOS SALVADOR E
PUXADOR E RETORNANDO ATÉ A ESCOLA
NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

17,44 730 - UN Adjudicado

0145 SAINDO DA MARGEM DO RIO MAIAUATÁ,
ENTRANDO NO RIO MAMANGAUZINHO ATÉ A
ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ,
TURNO MANHÃ

17,44 691 - UN Adjudicado

0146 SAINDO DA MARGEM DO RIO MAIAUATÁ,
ENTRANDO NO RIO MAMANGAUZINHO ATÉ A
ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ,
TURNO TARDE

17,44 691 - UN Adjudicado

0147 SAINDO DA MARGEM DO RIO MAIAUATÁ,
ENTRANDO NO IGARAPÉ SANTANA ATÉ O
BRAÇO DO SANTANA E RETORNA A ESCOLA
NOSSA SENHORA SANTANA

17,44 605 - UN Adjudicado

0148 SAINDO DA MARGEM DO RIO MAIAUATÁ,
ENTRANDO NO IGARAPÉ SANTANA ATÉ A
COMUNIDADE SÃO BENEDITO E RETORNA A
ESCOLA NOSSA SENHORA SANTANA

17,44 605 - UN Adjudicado

0149 SAINDO DO ALTO COTIJUBA ENTRANDO NO
CASTANHAL PASSANDO PELA ASSEMBLÉIA
DE DEUS ATÉ A ESCOLA SAGRADO CORAÇÃO
DE JESUS

17,44 2.432 - UN Adjudicado

0150 SAINDO DO BAIXO COTIJUBA, PASSANDO
PELA IGREJA DEUS É AMOR, ENTRANDO NO
IGARAPÉ COTIJUBA NAZARÉ, BRAÇO DO
COTIJUBA CHEGANDO A IGREJA ASSEMBLÉIA
DE DEUS E VOLTANDO ATÉ A ESCOLA
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

17,44 3.378 - UN Adjudicado

0151 SAINDO DO RIO MAIAUATÁ, SEGUINDO POR
ESTE ATÉ A ESCOLA SÃO BENEDITO

17,44 864 - UN Adjudicado

0152 SAINDO DA CURVA DO CAMARÃOQUARA,
PASSANDO PELA ESCOLA SÃO JOSÉ NO RIO
CAMARÃOQUARA, SEGUINDO ATÉ A BOCA
DESTE RIO E RETORNA ATÉ A REFERIDA
ESCOLA

17,44 778 - UN Adjudicado

0153 SAINDO DO RIO JUAREMBU, ENTRANDO NO
RIO JARARAQUARA, SEGUINDO NO RIO
MAIAUATÁ ATÉ A ESCOLA SEBASTIANA PENA

17,44 2.592 - UN Adjudicado

0154 SAINDO DA BOCA DO RIO TIMBUI, SEGUINDO
NA MARGEM DIREITADO RIO MAIAUATA, ATÉ
A ESCOLA SEBASTIANA PENA DE ARAUJO

17,44 2.411 - UN Adjudicado

0155 SAINDO DA BOCA DO RIO TIMBUI, SEGUINDO
NA MARGEM ESQUERDA DO RIO MAIAUATA,
PASSANDO NA BOCA DO BAZAR ATÉ A
ESCOLA SEBASTIANA PENA DE ARAUJO

17,44 2.411 - UN Adjudicado

0156 SAINDO DO RIO ANA IGARAPÉ, SEGUINDO NO
RIO MAIAUTÁ, ATÉ A ESCOLA SEBASTIANA
PENA

17,44 1.728 - UN Adjudicado

0157 SAINDO DO INÍCIO DO RIO SÃO LOURENÇO,
ENTRANDO NO ANAQUARA, PAJÉ,
SOROROCA RETORNANDO E SEGUINDO ATÉ
A ESCOLA SEBASTIANA PENA DE ARAUJO,
TURNO MANHÃ

17,44 1.795 - UN Adjudicado

0158 SAINDO DO INÍCIO DO RIO SÃO LOURENÇO,
ENTRANDO NO ANAQUARA, PAJÉ,
SOROROCA RETORNANDO E SEGUINDO ATÉ
A ESCOLA SEBASTIANA PENA DE ARAUJO,
TURNO TARDE

17,44 1.795 - UN Adjudicado

0159 SAINDO DO RIO ALTO COTIJUBA, ENTRANDO
NO BRAÇO DO COTIJUBA, COTIJUBA NAZARÉ,
CASTANHAL, RETORNANDO E SEGUINDO ATÉ
A ESCOLA SEBASTIANA PENA DE ARAÚJO

17,44 3.940 - UN Adjudicado

0160 SAINDO DO RIO MAIUATÁ, PASSANDO PELA
BOCA DO COTIJUBA, ENTRANDO NO RIO ANA
IGARAPÉ ATÉ NO ACAPUTEUA E
RETORNANDO A ESCOLA SEBASTIANA PENA
ANEXO.

17,44 2.808 - UN Adjudicado

0161 SAINDO DA COSTA URUÁ ENTRANDO NO RIO
URUÁ ATÉ AO FURO JACAREQUARA E
RETORNANDO A ESCOLA NOSSA SENHORA
DO PERPETUO SOCORRO

17,44 1.030 - UN Adjudicado

0162 SAINDO DO ALTO IGARAPÉ AÇÚ, DESCENDO
NO RIO IGARAPÉ-MIRI ATÉ AS ESCOLAS DA
CIDADE

17,44 1.771 - UN Adjudicado
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0163 SAINDO DO RIO IGARAPÉ-MIRI, PROXIMO DO
IGARAPÉ-AÇÚ, ENTRANDO NO RIOZINHO E
RETORNANDO ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE

17,44 2.976 - UN Adjudicado

0164 SAINDO DO RIO IGARAPÉ-MIRI, PROXIMO A
BOCA DO RIOZINHO, ENTRANDO NO
CATIMBAUA E SEGUINDO ATÉ AS ESCOLAS
DA CIDADE

17,44 1.944 - UN Adjudicado

0165 SAINDO DAS CACHOEIRAS DO RIO CANAL
ATÉ A CIDADE

17,44 1.577 - UN Adjudicado

0166 SAINDO DO IGARAPÉ AÇÚ PASSANDO PELO
SÃO PAULO ATÉ A ESCOLA ANJO DA
GUARDA, TURNO MANHÃ

17,44 648 - UN Adjudicado

0167 SAINDO DO IGARAPÉ AÇÚ PASSANDO PELO
SÃO PAULO ATÉ A ESCOLA ANJO DA
GUARDA, TURNO TARDE

17,44 648 - UN Adjudicado

0168 SAINDO DO IGARAPÉ CASTANHAL PASSANDO
PELA COMUNIDADE SÃO DOMINGOS, ESCOLA
SÃO JOAQUIM ATÉ A ESCOLA BOM JESUS I

17,44 747 - UN Adjudicado

0169 SAINDO DO ESTIRÃO MÉDIO, PASSANDO O
ESTIRÃO GRANDE, CASTANHAL ATÉ A
ESCOLA BOM JESUS I, TURNO MANHÃ

17,44 2.160 - UN Adjudicado

0170 SAINDO DO RIOZINHO ENTRNDO NO MERUÚ
AÇÚ ATÉ A ESCOLA BOM JESUS I

17,44 1.495 - UN Adjudicado

0171 SAINDO ACIMA DO CASTANHAL, ENTRANDO
NO IGARAPÉ CARIPI SEGUINDO ATÉ A
ESCOLA BOM JESUS I

17,44 1.728 - UN Adjudicado

0172 SAINDO DO FURO SÃO JOSÉ SEGUINDO PELO
ANAPUZINHO ATÉ A ESCOLA BOM JESUS I,
TURNO MANHÃ

17,44 1.780 - UN Adjudicado

0173 SAINDO DO ESTIRÃO MÉDIO, PASSANDO O
ESTIRÃO GRANDE, CASTANHAL ATÉ A
ESCOLA BOM JESUS I, TURNO TARDE

17,44 2.160 - UN Adjudicado

0174 SAINDO DO RIOZINHO ENTRANDO NO MERUU,
BOCA DO ANAPÚ ATÉ A ESCOLA BOM JESUS I

17,44 1.495 - UN Adjudicado

0175 SAINDO DO FURO SÃO JOSÉ SEGUINDO PELO
ANAPUZINHO ATÉ A ESCOLA BOM JESUS I,
TURNO TARDE

17,44 1.780 - UN Adjudicado

0176 SAINDO DO IGARAPÉ CASTANHAL PASANDO
PELA COMUNIDADE SÃO DOMINGOS, ESCOLA
SÃO JOAQUIM ATÉ A ESCOLA BOM JESUS I

17,44 747 - UN Adjudicado

0177 EM FRENTE A BOCA DO ACARAJÓ ATÉ A
BOCA DO FURO DO SUSPIRO, RETORNANDO
ATÉ A ESCOLA BOM PASTOR

17,44 1.512 - UN Adjudicado

0178 SAINDO DO RIO MAMANGAL GRANDE
ENTRANDO NO MERUÚ-AÇÚ, DOBRANDO NO
MAMANGAL MIRI VOLTANDO A VILA NERIS,
RIO SANTO ANTONIO ATÉ A ESCOLA
CAETANO CORRÊA LEÃO

17,44 2.916 - UN Adjudicado

0179 SAI DO MAMANGAL GRANDE PASSANDO
PELO RIO MERUÚ, RIO SANTO ANTONIO ATÉ
A ESCOLA CAETANO CORRÊA LEÃO

17,44 1.728 - UN Adjudicado

0180 SAINDO DO MAMANGAL MIRI, SEGUINDO NO
RIO MERUÚ-AÇÚ, RIO SANTO ANTONIO ATÉ A
ESCOLA CAETANO CORRÊA LEÃO

17,44 1.426 - UN Adjudicado

0181 SAINDO DA VILA CAMETÁ, ENTRANDO NO
JAPURETÊ, PASSANDO NA VILA NERES ATÉ A
ESCOLA CAETANO CORRÊA LEÃO

17,44 1.577 - UN Adjudicado

0182 IGARAPÉ CASTANHAL PASSANDO PELA
ESCOLA SÃO MIGUEL, ITAMIMBUCA DE CIMA
ATÉ A ESCOLA CAETANO CORRÊA LEÃO

17,44 477 - UN Adjudicado

0183 SAINDO NO RIO SANTO ANTONIO CHEGANDO
ATÉ O TRAQUATEUA RETORNANDO ATÉ A
ESCOLA CAETANO CORREA LEÃO

17,44 1.039 - UN Adjudicado

0184 SAINDO DO RIO ITAMIMBUCA PROXIMO A
COMUNIDADE SANTA MARIA, PASSANDO NA
BOCA DO CAIA ATÉ A ESCOLA CAETANO
CORREA LEÃO

17,44 1.592 - UN Adjudicado

0185 SAINDO DO RIO ITAMIMBUCA, ENTRANDO NO
ACARAJÓ E RETORNANDO ATÉ A ESCOLA
CAETANO CORRÊA LEÃO

17,44 1.592 - UN Adjudicado

0186 DA BOCA DO FURO DO MAMANGALZINHO,
MAMANGAL GRANDE, ENTRANDO NO RIO
SANTO ANTONIO ATÉ A ESCOLA CAETANO
CORRÊA LEÃO

17,44 1.244 - UN Adjudicado

0187 SAINDO DO ITAMIMBUCA DAS PROXIMIDADES
DA ESCOLA SÃO MIGUEL, SEGUINDO PELO
FURO DO SUSPIRO ATÉ A ESCOLA CAETANO
CORRÊA LEÃO

17,44 477 - UN Adjudicado

0188 SAINDO DA BOCA DO CAIÁ, PASSANDO PELA
ESCOLA BOM PASTOR ATÉ A ESCOLA
CAETANO CORRÊA LEÃO

17,44 1.179 - UN Adjudicado
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0189 SAINDO DO RIO ACARAJÓ, ENTRANDO NO
ITAMIMBUCA ATÉ A ESCOLA CAETANO
CORRÊA LEÃO

17,44 1.179 - UN Adjudicado

0190 RIO SANTO ANTONIO ATÉ A ESCOLA
CAETANO CORRÊA LEÃO, TURNO MANHÃ

17,44 778 - UN Adjudicado

0191 RIO SANTO ANTONIO ATÉ A ESCOLA
CAETANO CORRÊA LEÃO, TURNO TARDE

17,44 778 - UN Adjudicado

0192 SAINDO DO IGARAPÉ CASTANHAL SEGUINDO
NO RIO ITAMIMBUCA ATÉ A ESCOLA
CAETANO CORREA LEÃO

17,44 1.205 - UN Adjudicado

0193 SAINDO DO RIO CAIAZINHO SEGUINDO O RIO
MERUÚ, PASSANDO A VILA NOVO
HORIZONTE, JAPURETÊ, VILA NERIS, VILA
CAMETÁ ATÉ A ESCOLA NO RIO SANTO
ANTONIO. TURNO MANHÃ

17,44 827 - UN Adjudicado

0194 SAINDO DO RIO CAIAZINHO SEGUINDO O RIO
MERUÚ, PASSANDO A VILA NOVO
HORIZONTE, JAPURETÊ, VILA NERIS, VILA
CAMETÁ ATÉ A ESCOLA NO RIO SANTO
ANTONIO. TURNO TARDE

17,44 827 - UN Adjudicado

0195 SUBINDO E DESCENDO O RIOZINHO ATÉ A
ESCOLA HELENA GONÇALVES

17,44 2.246 - UN Adjudicado

0196 SAINDO DA BOCA DO ANAPUZINHO
SEGUINDO NO MERUÚ-AÇÚ ATÉ A BOCA DO
RIOZINHO E RETORNANDO A ESCOLA
INTENDENTE JOÃO LONGUINHO, TURNO
MANHÃ

17,44 1.015 - UN Adjudicado

0197 SAINDO DA BOCA DO ANAPUZINHO
SEGUINDO NO MERUÚ-AÇÚ ATÉ A BOCA DO
RIOZINHO E RETORNANDO A ESCOLA
INTENDENTE JOÃO LONGUINHO, TURNO
TARDE

17,44 1.015 - UN Adjudicado

0198 SAINDO DO IGARAPE JOÃO RIBEIRO ATÉ A
ESCOLA INTENDENTE JOÃO LONGUINHO

17,44 847 - UN Adjudicado

0199 SAINDO PROXIMO DA BALSA, PASSANDO O
BICO DO CARMO ATÉ A ESCOLA NOSSA
SENHORA DO CARMO

17,44 1.128 - UN Adjudicado

0200 SAINDO DA BOCA DO RIOZINHO, ENTRANDO
NO CATIMBAUA E RETORNANDO ATÉ A
ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO

17,44 2.665 - UN Adjudicado

0201 SAINDO DA BOCA DO RIO IGARAPÉ-MIRI
SEGUINDO NA MARGEM DIREITA ATÉ C.C.
BUÇÚ E RETORNA A ESCOLA PADRE PEDRO.
TURNO MANHÃ

17,44 756 - UN Adjudicado

0202 SAINDO DA BOCA DO IGARAPÉ JOÃO
RIBEIRO, PASSANDO NO CARIÁ, BOCA DO
RIOZINHO ATÉ A ESCOLA PADRE PEDRO
HERMES. TURNO MANHÃ

17,44 756 - UN Adjudicado

0203 SAINDO ABAIXO DO MAMANGAL MIRI
PASSANDO PELA BOCA DO FURO DO SECO
ATÉ A ESCOLA PADRE PEDRO, TURNO
MANHÃ

17,44 771 - UN Adjudicado

0204 SAINDO DA BOCA DO RIO IGARAPÉ-MIRI
SEGUINDO NA MARGEM DIREITA ATÉ C.C.
BUÇÚ E RETORNA A ESCOLA PADRE PEDRO.
TURNO TARDE

17,44 756 - UN Adjudicado

0205 SAINDO ABAIXO DO MAMANGAL MIRI
PASSANDO PELA BOCA DO FURO DO SECO
ATÉ A ESCOLA PADRE PEDRO, TURNO TARDE

17,44 771 - UN Adjudicado

0206 SAINDO DA BOCA DO IGARAPÉ JOÃO
RIBEIRO, PASSANDO NO CARIÁ, BOCA DO
RIOZINHO ATÉ A ESCOLA PADRE PEDRO
HERMES. TURNO TARDE

17,44 756 - UN Adjudicado

0207 SAINDO DO CAIAZINHO, VILA SIRIUBA,
ATRAVESSANDO AO PRAIÃO, ATÉ A ESCOLA
SÃO MIGUEL ANEXO

17,44 1.128 - UN Adjudicado

0208 SAINDO DO RIOZINHO PASSANDO PELA
ESPERA ATÉA ESCOLA SÃO ROQUE

17,44 646 - UN Adjudicado

0209 SAINDO PROXIMO AO SITIO SÃO MIGUEL
ENTRANDO NO CATIMBAUA E VOLTANDO ATÉ
A ESCOLA SÃO ROQUE, TURNO MANHÃ

17,44 845 - UN Adjudicado

0210 SAINDO PROXIMO AO SITIO SÃO MIGUEL
ENTRANDO NO CATIMBAUA E VOLTANDO ATÉ
A ESCOLA SÃO ROQUE, TURNO TARDE

17,44 845 - UN Adjudicado

0211 SAINDO DO RIO IGARAPÉ-MIRI ENTRANDO NO
IGARAPÉ AÇU E VOLTA PARA ESCOLA SÃO
ROQUE

17,44 646 - UN Adjudicado

0212 SAINDO DO RIOZINHO PASSANDO PELA
ESPERA CHEGANDO ATÉ O IGARAPÉ AÇU E
VOLTA PARA ESCOLA SÃO ROQUE

17,44 1.728 - UN Adjudicado

0213 SAINDO DO INICIO DO RIO MAMAMGAL
GRANDE ATÉ A ESCOLA VAMOS COM DEUS

17,44 553 - UN Adjudicado
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0214 SAINDO DA BOCA DO MAMAMGAL GRANDE
SEGUINDO ATÉ A ESCOLA VAMOS COM DEUS

17,44 1.050 - UN Adjudicado

0215 SAINDO NO RIO FURO DO SECO, ENTRANDO
NO FURO ANARAÍ E RETORNANDO PARA A
ESCOLA FÉ EM DEUS

17,44 1.356 - UN Adjudicado

0216 SAINDO DA VILA PAJÉ, PASSANDO PELA VILA
JERÔNIMO, VILA BULACHA, PELA VILA
FILADELFIA, MIMIM DO CORÉ, VILA DO JOÃO
NUNES ATÉ A ESCOLA GRASIELA GABRIEL,
TURNO MANHÃ

17,44 717 - UN Adjudicado

0217 SAINDO DA VILA PAJÉ, PASSANDO PELA VILA
JERÔNIMO, VILA BULACHA, PELA VILA
FILADELFIA, MIMIM DO CORÉ, VILA DO JOÃO
NUNES ATÉ A ESCOLA GRASIELA GABRIEL,
TURNO TARDE

17,44 717 - UN Adjudicado

0218 SAINDO DO PANACAUERA MIRI, PASSANDO
PELA VILA MULATA, VILA DO GRIFO ATÉ A
ESCOLA GRASIELA GRABRIEL

17,44 2.290 - UN Adjudicado

0219 SAINDO DO PANACAUERA MIRI, PASSANDO A
VILA AREIA BRANCA, PONTE DO BOBOBÓ ATÉ
A ESCOLA GRASIELA GRABRIEL

17,44 2.290 - UN Adjudicado

0220 SAINDO DA VILA OLINDO, VILA TIO BENA, VILA
JOAQUIM, VILA CARAFINA, VILA MICAS, VILA
DONA MARIA ATÉ A ESCOLA GRASIELA
GABRIEL

17,44 1.361 - UN Adjudicado

0221 SAINDO DA VILA CACAU, PASSANDO PELA
VILA GOMES, VILA DO PIA, VILA JOANICO ATÉ
A ESCOLA GRASIELA GABRIEL. TURNO
MANHÃ

17,44 588 - UN Adjudicado

0222 SAINDO DA VILA CACAU, PASSANDO PELA
VILA GOMES, VILA DO PIA, VILA JOANICO ATÉ
A ESCOLA GRASIELA GABRIEL. TURNO TARDE

17,44 588 - UN Adjudicado

0223 DA NASCENTE DO RIO PANACAUERAZINHO,
VILA DO IVO ATÉ A ESCOLA GRASIELA
GABRIEL

17,44 765 - UN Adjudicado

0224 SAINDO DO FURO DO TIMBUÍ, RIO MINEIRO
PASSANDO PELA VILA PAJÉ, PASSANDO PELA
IGREJA PENTECOSTAL ATÉ A ESCOLA A
ESCOLA GRASIELA GABRIEL

17,44 1.434 - UN Adjudicado

0225 SAINDO DO RIO PANACAUERA MIRI,
PASSANDO PELA PONTE DO BOBOBÓ, VILA
DA SEDE HAITI, ATÉ A ESCOLA GRASIELA
GABRIEL

17,44 1.030 - UN Adjudicado

0226 SAINDO DA COSTA MARAPATA, PASSA PELA
VILA OLINDO, VILA TIO BENA ATÉ A ESCOLA
GRASIELA GABRIEL. TURNO MANHÃ

17,44 1.132 - UN Adjudicado

0227 SAINDO DA VILA GOMES, VILA DO COME
BOTO, VILA DO PIA, VILA DO JOANICO, VILA
DO MILOCA

17,44 588 - UN Adjudicado

0228 SAINDO DA VILA BULACHA, MIMIM DO CORÉ,
VILA CHUIM, VILA JOÃO GOMES, VILA MILOCA
ATÉ A ESCOLA GRASIELA GABRIEL

17,44 1.169 - UN Adjudicado

0229 SAINDO DO FURO DO TIMBUÍ, RIO MINEIRO
PASSANDO PELA VILA PAJÉ, VILA ALBERTINO,
VILA JORGE ATÉ A ESCOLA A ESCOLA
GRASIELA

17,44 1.434 - UN Adjudicado

0230 SAINDO DA COSTA MARAPATA, PASSA PELA
VILA OLINDO, VILA TIO BENA ATÉ A ESCOLA
GRASIELA GABRIEL. TURNO TARDE

17,44 1.132 - UN Adjudicado

0231 SAINDO DO PANACAUERA MIRI, PASSANDO A
VILA AREIA ATÉ A ESCOLA GRASIELA
GABRIEL

17,44 1.030 - UN Adjudicado

0232 DA NASCENTE DO RIO PANACAUERAZINHO
PASSANDO PELA VILA BENA LIMA, VILA
ALIANÇA, VILA ILÁRIO, VILA MICAS ATÉ A
ESCOLA GRASIELA GABRIEL

17,44 765 - UN Adjudicado

0233 SAINDO DO RIO MINEIRO PASSANDO PELA
VILA PAJÉ, PASSANDO PELA IGREJA
PENTECOSTAL ATÉ A ESCOLA A ESCOLA
GRASIELA GABRIEL

17,44 1.169 - UN Adjudicado

0234 SAINDO PROXIMO DA VILA GOMES,
ATRAVESSANDO PRA VILA DO CORÓ, VILA
BULACHA, VILA PAJÉ, ATREVESSANDO PRA
VIJA SÃO JOAQUIM ATÉ A ESCOLA SALMO
XXIII. TURNO MANHÃ

17,44 406 - UN Adjudicado

0235 SAINDO PROXIMO DA VILA GOMES,
ATRAVESSANDO PRA VILA DO CORÓ, VILA
BULACHA, VILA PAJÉ, ATREVESSANDO PRA
VIJA SÃO JOAQUIM ATÉ A ESCOLA SALMO
XXIII. TURNO TARDE

17,44 406 - UN Adjudicado

0236 SAINDO DO TIMBUÍ, ENTRANDO NO RIO
BRANCO E RETORNANDO ATÉ A ESCOLA SÃO
BENEDITO

17,44 808 - UN Adjudicado
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0237 SAINDO DO RIO PANACAUERA PASSANDO
PELA VILA CACAU, PAJÉ, ENTRANDO NO RIO
MINEIRO ATÉ A ESCOLA SÃO SEBASTIÃO,
TURNO MANHÃ

17,44 276 - UN Adjudicado

0238 SAINDO DO RIO PANACAUERA PASSANDO
PELA VILA CACAU, PAJÉ, ENTRANDO NO RIO
MINEIRO ATÉ A ESCOLA SÃO SEBASTIÃO.
TURNO TARDE

17,44 276 - UN Adjudicado

0239 SAINDO DO INICIO DO PANACAUERA
MINEIRO, ENTRANDO NO IGARAPÉ BOM FIM,
VISICO, MAURICIO E RETORNANDO ATÉ A
ESCOLA SÃO SEBASTIÃO. TURNO MANHÃ

17,44 404 - UN Adjudicado

0240 SAINDO DO INICIO DO PANACAUERA
MINEIRO, ENTRANDO NO IGARAPÉ BOM FIM,
VISICO, MAURICIO E RETORNANDO ATÉ A
ESCOLA SÃO SEBASTIÃO. TURNO TARDE

17,44 404 - UN Adjudicado

0241 SAINDO DA NASCENTE CHEGANDO ATÉ A
BOCA DO PANACAUERA MIRI E RETORNANDO
ATÉ ESCOLA SÃO SEBASTIÃO. TURNO MANHÃ

17,44 1.426 - UN Adjudicado

0242 SAINDO DA NASCENTE CHEGANDO ATÉ A
BOCA DO PANACAUERA MIRI E RETORNANDO
ATÉ ESCOLA SÃO SEBASTIÃO. TURNO TARDE

17,44 1.426 - UN Adjudicado

0243 SAINDO DO RIO MAÚBA ENTRANDO NO
IGARAPÉ URUCUZAL, ACAPUTEUA E
RETORNANDO ATÉ A ESCOLA JESUS E AS
CRIANÇAS

17,44 404 - UN Adjudicado

0244 SAINDO DA BOCA DO PINDOBALZINHO
ENTRANDO NO QUARUÇÚ RIO SUMAUMÁ ATÉ
ESCOLA BOM JESUS II. TURNO MANHÃ

17,44 3.240 - UN Adjudicado

0245 SAINDO DA BOCA DO PINDOBALZINHO
ENTRANDO NO QUARUÇÚ RIO SUMAUMÁ ATÉ
ESCOLA BOM JESUS II. TURNO TARDE

17,44 3.240 - UN Adjudicado

0246 SAINDO DO RIO PINDOBAL GRANDE,
PASSANDO PELA BOCA DO PINDOBAL AÇÚ,
ENTRANDO NO RIO SUMAÚMA ATÉ A ESCOLA
BOM JESUS II. TURNO MANHÃ

17,44 1.562 - UN Adjudicado

0247 SAINDO DO RIO PINDOBAL GRANDE,
PASSANDO PELA BOCA DO PINDOBAL AÇÚ,
ENTRANDO NO RIO SUMAÚMA ATÉ A ESCOLA
BOM JESUS II. TURNO TARDE

17,44 1.562 - UN Adjudicado

0248 SAINDO DO RIO TUCUNAREI GRANDE,
PASSANDO PELO CAFÉ TORRADO, RIO
SUMAÚMA ATÉ A ESCOLA BOM JESUS II.
TURNO MANHÃ

17,44 3.715 - UN Adjudicado

0249 SAINDO DO RIO TUCUNAREI GRANDE,
PASSANDO PELO CAFÉ TORRADO, RIO
SUMAÚMA ATÉ A ESCOLA BOM JESUS II.
TURNO TARDE

17,44 3.715 - UN Adjudicado

0250 SAINDO DO RIO TUCUNAREIZINHO, PELO RIO
SUMAÚMA PASSANDO PELO CAFÉ TORADO,
CUANDÚ, RIO SUMAÚMA ATÉ A ESCOLA BOM
JESUS II

17,44 3.283 - UN Adjudicado

0251 SAINDO DO RIO TUCUNAREIZINHO,
PASSANDO PELO CUANDÚ, RIO SUMAÚMA
ATÉ A ESCOLA BOM JESUS II

17,44 3.283 - UN Adjudicado

0252 SAINDO DA BEIRA DA COSTA, ENTRANDO NO
FURO DA PINTA, RIO SUMAUMA ATÉ A
ESCOLA BOM JESUS II. TURNO MANHÃ

17,44 1.140 - UN Adjudicado

0253 SAINDO DA BEIRA DA COSTA, ENTRANDO NO
FURO DA PINTA, RIO SUMAUMA ATÉ A
ESCOLA BOM JESUS II. TURNO TARDE

17,44 1.140 - UN Adjudicado

0254 DA ILHA DA CAPIVARA CHEGANDO ATÉ A
BOCA DO FURO TAPIAÍ E VOLTA PARA A
ESCOLA BOM JESUS II. TURNO MANHÃ

17,44 942 - UN Adjudicado

0255 DA ILHA DA CAPIVARA CHEGANDO ATÉ A
BOCA DO FURO TAPIAÍ E VOLTA PARA A
ESCOLA BOM JESUS II. TURNO TARDE

17,44 942 - UN Adjudicado

0256 EXTENSÃO DO RIO TUCUNAREI GRANDE
CHEGANDO ATÉ A ILHA DA MARRECA E
RETORNANDO A ESCOLA DO PINDOBAL.
TURNO MANHÃ

17,44 1.916 - UN Adjudicado

0257 EXTENSÃO DO RIO TUCUNAREI GRANDE
CHEGANDO ATÉ A ILHA DA MARRECA E
RETORNANDO A ESCOLA DO PINDOBAL.
TURNO TARDE

17,44 1.916 - UN Adjudicado

0258 SAINDO DO INICIO DO RIO QUARUÇÚ,
DESCENDO O PINDOBALZINHO ATÉ A ESCOLA
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. TURNO
MANHÃ

17,44 2.082 - UN Adjudicado

0259 SAINDO DO INICIO DO RIO QUARUÇÚ,
DESCENDO O PINDOBALZINHO ATÉ A ESCOLA
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. TURNO
TARDE

17,44 2.082 - UN Adjudicado

0260 SAINDO DA BOCA DO PINDOBALZINHO ATÉ A
ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

17,44 1.080 - UN Adjudicado
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0261 SAINDO DO RIO TUCUNAREIZINHO,
PASSANDO RIO CUANDÚ ATÉ A ESCOLA N.S.
DE FÁTIMA. TURNO MANHÃ

17,44 2.713 - UN Adjudicado

0262 SAINDO DO RIO TUCUNAREIZINHO,
PASSANDO RIO CUANDÚ ATÉ A ESCOLA N.S.
DE FÁTIMA. TURNO TARDE

17,44 2.713 - UN Adjudicado

0263 SAINDO NO RIO PINDOBAL SEGUINDO NA
MARGEM ESUERDA ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ.

17,44 976 - UN Adjudicado

0264 SAINDO DO RIO PINDOBAL MIRI, PASSANDO
PELA BOCA DO RIO TAPERA, SEGUINDO NO
RIO PINDOBAL GRANDE ATÉ A ESCOLA SÃO
JOSÉ. TURNO MANHÃ

17,44 976 - UN Adjudicado

0265 SAINDO DO RIO SUMAÚMA, IGARAPÉ
TRINDADE, ENTRANDO PELO RIO PINDOBAL
GRANDE ATÉ A SÃO JOSÉ. TURNO MANHÃ

17,44 1.404 - UN Adjudicado

0266 SAINDO DO INÍCIO DO RIO PINDOBAL AÇÚ,
PASSANDO PELO PINDOBAL GRANDE ATÉ A
ESCOLA SÃO JOSÉ. TURNO MANHÃ

17,44 2.182 - UN Adjudicado

0267 SAINDO DO INÍCIO DO RIO PINDOBAL AÇÚ,
PASSANDO PELO PINDOBAL GRANDE ATÉ A
ESCOLA SÃO JOSÉ. TURNO TARDE

17,44 2.182 - UN Adjudicado

0268 RIO JAPIIM, PASSANDO PELA BOCA DO
PINDOBAL MIRI, SEGUINDO PELOO RIO
PINDOBAL GRANDE ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ.
TURNO MANHÃ

17,44 836 - UN Adjudicado

0269 SAINDO NO RIO PINDOBAL GRANDE
SEGUINDO POR ESTE ATÉ A ESCOLA SÃO
JOSÉ

17,44 1.672 - UN Adjudicado

0270 SAINDO DO RIO SUMAÚMA, IGARAPÉ
TRINDADE, ENTRANDO PELO RIO PINDOBAL
GRANDE ATÉ A SÃO JOSÉ.TURNO TARDE

17,44 1.404 - UN Adjudicado

0271 SAINDO NO RIO PINDOBAL GRANDE
SEGUINDO NA MARGEM DIREITA ATÉ A
ESCOLA SÃO JOSÉ

17,44 976 - UN Adjudicado

0272 SAINDO DO RIO PINDOBAL MIRI, PASSANDO
PELA BOCA DO RIO TAPERA, SEGUINDO NO
RIO PINDOBAL GRANDE ATÉ A ESCOLA SÃO
JOSÉ. TURNO TARDE

17,44 976 - UN Adjudicado

0273 RIO JAPIIM, PASSANDO PELA BOCA DO
PINDOBAL MIRI, SEGUINDO PELOO RIO
PINDOBAL GRANDE ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ.
TURNO TARDE

17,44 836 - UN Adjudicado

0274 SAINDO DA COSTA MARACÚ, COMUNIDADE
SANTA MARIA, SÃO JOÃO, ESPIRITO SANTO
SEGUINDO NO RIO PINDOBAL GRANDE ATÉ A
ESCOLA SÃO JOSÉ. TURNO MANHÃ

17,44 1.242 - UN Adjudicado

0275 SAINDO DA COSTA MARACÚ, COMUNIDADE
SANTA MARIA, SÃO JOÃO, ESPIRITO SANTO
SEGUINDO NO RIO PINDOBAL GRANDE ATÉ A
ESCOLA SÃO JOSÉ. TURNO TARDE

17,44 1.242 - UN Adjudicado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

20/08/2021 EDITAL PE 025-2021 - TRANSPORTE ESCOLAR ass.pdf

05/10/2021 resposta ao recursos e contrarrazão.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

02/09/2021 - 15:30 Negociação aberta para o processo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2021-
FME-SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,4,10,16,17,18 do processo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2021-FME-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

02/09/2021 - 15:30 Negociação aberta para o processo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2021-
FME-SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,3,6,7,11,12,13,14,15 do processo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2021-FME-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

02/09/2021 - 15:30 Negociação aberta para o processo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2021-
FME-SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 5,8 do processo PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 25/2021-FME-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

02/09/2021 - 15:30 Negociação aberta para o processo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2021-
FME-SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 9,19,20,31,59,60,183,188 do
processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2021-FME-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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02/09/2021 - 15:30 Negociação aberta para o processo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2021-
FME-SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
21,22,23,24,26,27,28,30,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,55,56,57,58,61,62,63,64,65,66,67,68,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,85,87,88,89,90,93,94,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,122,123,124,125,126,127,128,129,133,134,135,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,273,274,275
do processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2021-FME-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

02/09/2021 - 15:30 Negociação aberta para o processo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2021-
FME-SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
25,29,32,33,34,35,36,37,38,39,40,81,82,83,84,86,91,92,95,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,130,131,132,136,137,138,139,140,141,142,145,147,148,184,185,186,187,206,207,208
do processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2021-FME-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

02/09/2021 - 15:30 Negociação aberta para o processo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2021-
FME-SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 50,51,52,53,69,70,271,272 do
processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2021-FME-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

02/09/2021 - 15:30 Negociação aberta para o processo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2021-
FME-SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 143,144,146,149,150 do processo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2021-FME-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

02/09/2021 - 15:35 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 02/09/2021 às 17:35.

05/10/2021 - 14:02 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências nos itens
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,28,29,31,36,37,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58
do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/10/2021 - 14:02 Documentos solicitados para o
processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº
25/2021-FME-SRP

Foram solicitadas diligências nos itens
19,20,21,22,23,24,25,26,27,30,32,33,34,35,38,41,50,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275
do processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2021-FME-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/10/2021 - 09:59 Documentos solicitados para o
processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº
25/2021-FME-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0021 do processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2021-
FME-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 SAINDO DO RAMAL
PARAISO NA PA 151,
PROXIMO A ETEC ATÉ
A ESCOLA ELADIO
LOBATO.

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MARCOPOLO M.BENZ 9,00 15.400 138.600,00

0002 SAINDO DA CIDADE NA
PA 151 ATÉ A ESCOLA
ELADIO LOBATO.

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MARCOPOLO M.BENZ 9,00 19.000 171.000,00

0003 SAINDO DA VILA
ARAPARI ATÉ A PA 151,
PARA ATENDER A
ESCOLA ELADIO
LOBATO.

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MARCOPOLO M.BENZ 9,00 10.600 95.400,00

0004 SAINDO DA FAZENDA
MONTE SINAI NA PA
151 ATÉ AS ESCOLAS
DA VILA SANTA MARIA
DO ICATU.

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MARCOPOLO M.BENZ 9,00 12.200 109.800,00

0005 SAINDO DO RAMAL DO
ABACATINHO,
PASSANDO PELO
RAMAL CAMIRI 1 E 2,
ATE AS ESCOLAS DA
VILA SANTA MARIA DO
ICATU.

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MARCOPOLO M.BENZ 9,00 13.800 124.200,00

0006 SAINDO DA COLONIA
VELASCO ATE AS
ESCOLAS DA VILA
SANTA MARIA DO
ICATU.

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MARCOPOLO M.BENZ 9,00 12.000 108.000,00

0007 SAINDO DO RAMAL
PARAISO
PERCORRENDO A PA
151, ATE AS ESCOLAS
DA VILA SANTA MARIA
DO ICATU.

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MARCOPOLO M.BENZ 9,00 14.400 129.600,00

0008 SAINDO DO RAMAL DO
ABACATINHO,
PASSANDO PELO
RAMAL CAMIRI 1 E 2,
SEGUINDO PELA PA
151 ATE AS ESCOLAS
DA VILA SANTA MARIA
DO ICATU.

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MARCOPOLO M.BENZ 9,00 11.800 106.200,00
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0009 SAINDO DO
CASTANHAL SEGUINDO
PELA PA 151
PASSANDO PELA
COLONIA CAMIRI ATE A
ESCOLA TEOTONIO
CARDOSO DOS
SANTOS.

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MARCOPOLO M.BENZ 9,00 4.400 39.600,00

0010 SAINDO DO PORTO DA
BALSA DO MERUU NA
PA 151 ATÉ A ESCOLA
CENTRO
EDUCACIONAL DANIEL
NA VILA CARIPI.

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MARCOPOLO M.BENZ 9,00 16.600 149.400,00

0011 SAINDO DA CIDADE
SEGUINDO NA PA 407
ATÉ A ESCOLA
CAETANO CORREA
LEÃO.

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MARCOPOLO M.BENZ 9,00 16.800 151.200,00

0012 SAINDO DA VILA DE
MAIAUATA ATE A
ESCOLA CAETANO
CORREA LEÃO.

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MARCOPOLO M.BENZ 9,00 10.600 95.400,00

0013 SAINDO DO
CONDOMINIO AÇAI LAR
ATÉ AS ESCOLAS DA
CIDADE, 40 ALUNOS

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MARCOPOLO M.BENZ 9,00 10.600 95.400,00

0014 SAINDO DO
CONDOMINIO AÇAI LAR
ATÉ AS ESCOLAS DA
CIDADE, 42 ALUNOS

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MARCOPOLO M.BENZ 9,00 10.600 95.400,00

0015 SAINDO DO COND.AÇAI
LAR II ATÉ AS ESCOLAS
DA CIDADE

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MARCOPOLO M.BENZ 9,00 10.600 95.400,00

0016 SAINDO DO
CONDOMINIO TICIANO
MIRANDA ATE AS
ESCOLAS DA CIDADE.

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MARCOPOLO M.BENZ 9,00 11.200 100.800,00

0017 SAINDO DA
LOCALIDADE
MOCAJATEUA ATÉ AS
ESCOLAS DA CIDADE.

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MARCOPOLO M.BENZ 9,00 16.000 144.000,00

0018 SAINDO DA
LOCALIDADE BRASILIA
ATE AS ESCOLAS DA
CIDADE.

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MARCOPOLO M.BENZ 9,00 19.200 172.800,00

0019 SAINDO DA VILA
PREGO, ENTRADA DO
MARITEUA, VILA DO
VIRICO, VILA
TUCUMANDEUA, ATÉ A
ESCOLA ELÁDIO
CORRÊA LOBATO

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 14,19 1.858 26.365,02

0020 DA GRAÇA VIANA,
COMUNIDADE
GALILEIA, SUMAÚMA E
BOA ESPERANÇA ATÉ
O PORTO DA BALSA
ESCOLA ELÁDIO
LOBATO, MANHÃ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,19 3.024 45.934,56

0021 SAINDO DO BAIXO
MERUÚ DA IGREJA
PENIEL PASSANDO
PELO JUTEUA, ESCOLA
SÃO SEBASTIÃO
PARANDO NA PA 151 E
CHEGANDO NA
ESCOLA ELÁDIO
CORRÊA LOBATO

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MWM / 6 CILINDROS BARCO 17,00 1.136 19.312,00

0022 SAINDO DO BAIXO
MERUÚ DA IGREJA
PENIEL PASSANDO
PELO JUTEUA, ESCOLA
SÃO SEBASTIÃO
PARANDO NA PA 151
ELÁDIO CORRÊA
LOBATO

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MWM / 6 CILINDROS BARCO 17,00 1.136 19.312,00

0023 RAMAL MARITEUA
PASSANDO PELA VILA
SANTO ANTONIO,
PARANDO NA ESCOLA
INÁCIA E CHEGANDO
ATÉ O PORTO DA
BALSA ESCOLA ELÁDIO
LOBATO

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MWM / 6 CILINDROS BARCO 17,00 1.935 32.895,00

0024 SAINDO DO ALTO RIO
IGARAPÉ PIRATEUA
ATÉ O PORTO DA
BALSA ESCOLA ELÁDIO
LOBATO

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 17,00 5.314 90.338,00
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0025 DA GRAÇA VIANA,
COMUNIDADE
GALILEIA, SUMAÚMA E
BOA ESPERANÇA ATÉ
O PORTO DA BALSA
ESCOLA ELÁDIO
LOBATO, TARDE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,99 3.024 42.305,76

0026 SAINDO DO IGARAPÉ
CORÉ SEGUINDO NO
RIO MERUÚ PASSANDO
PELA COMUNIDADE DE
MERUÚ CENTRAL
PARANDO NA PA 151
"ESCOLA ELÁDIO
LOBATO

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 17,00 927 15.759,00

0027 SAINDO DO IGARAPÉ
CORÉ SEGUINDO NO
RIO MERUÚ PASSANDO
PELA COMUNIDADE DE
MERUÚ CENTRAL
PARANDO NA PA 151
"ESCOLA ELÁDIO
LOBATO"

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 17,00 927 15.759,00

0028 SAINDO DO MERUÚ
CENTRAL, PASSANDO
PELA PA 151 PORTO DA
BALSA ATÉ A ESCOLA
INÁCIA DE SOUSA
MELO

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 17,00 1.270 21.590,00

0029 SAINDO DO RIO RIO
PIRATEUA ATE A
ESCOLA INÁCIA MELO

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MWM / 6 CILINDROS BARCO 17,00 2.657 45.169,00

0030 SAINDO DO RIO MERUÚ
ALTO VILA DO
ISIDÓRIO, PASSANDO
PELA ENTRADA DO
MARITEUA ATE A
ESCOLA INÁCIA MELO

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MWM / 6 CILINDROS BARCO 17,00 2.549 43.333,00

0031 SAINDO ABAIXO DA
GRAÇA VIANA,
PASSANDO PELO
NOVO PARAISO
ESCOLA EMAÚS] ATÉ A
ESCOLA MANOELDA
PAIXÃO E SILVA

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MWM / 6 CILINDROS BARCO 17,00 1.452 24.684,00

0032 SAINDO ABAIXO DA
GRAÇA VIANA,
PASSANDO PELO
NOVO PARAISO
ESCOLA EMAÚS] ATÉ A
ESCOLA MANOEL DA
PAIXÃO E SILVA

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MWM / 6 CILINDROS BARCO 17,00 1.452 24.684,00

0033 SAINDO DO IGARAPÉ
MAXI, DESCENDO O
RIO MERUÚ,
PASSANDO NA ESCOLA
MANOEL DA PAIXÃO E
SILVA, ATÉ A VILA DO
NOVO PARAÍSO
ESCOLA EMAÚS,
MANHÃ

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MWM / 6 CILINDROS BARCO 17,00 592 10.064,00

0034 SAINDO DO IGARAPÉ
MAXI, DESCENDO O
RIO MERUÚ,
PASSANDO NA ESCOLA
MANOEL DA PAIXÃO E
SILVA, ATÉ A VILA DO
NOVO PARAÍSO
ESCOLA EMAÚS,
TARDE

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 17,00 592 10.064,00

0035 SAINDO DA VILA DO
NOVO PARAÍSO
PASSANDO NA ESCOLA
MANOEL DA PAIXÃO E
SILVA ATÉ A VILA DO
ICATÚ SABERES DA
TERRA

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 17,00 4.493 76.381,00

0036 SAINDO DO
SUMAUMA,DESCENDO
O RIO MERUÚ,
PASSANDO PELA
IGREJA MONTE SINAI E
RETORNA A ESCOLA
BOA ESPERANÇA

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 17,00 2.735 46.495,00

0037 SAINDO DO PORTO DA
ESTRADINHA
DESCENDO NO RIO
MERUÚ ATÉ A ESCOLA
NOSSA SENHORA DE
FÁTIMA

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 17,00 1.197 20.349,00
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0038 SAINDO DA PONTA DO
LIMÃO, DESCENDO O
RIO MERUÚ ATÉ A
ESCOLA SANTO
ANTONIO DE PÁDUA

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 17,00 2.251 38.267,00

0039 SAINDO DO IGARAPÉ
CARIPI, PASSANDO NO
CASTANHAL ATÉ A
ESCOLA SANTO
ANTONIO DE PÁDUA

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MWM / 6 CILINDROS BARCO 17,00 1.296 22.032,00

0040 SAINDO DO BAIXO
MERUÚ PONTA DO
LIMÃO , SEGUINDO NO
RIO MERUÚ ATÉ A
ESCOLA SÃO
SEBASTIÃO

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MWM / 6 CILINDROS BARCO 17,00 1.909 32.453,00

0041 SAINDO DO MERUÚ
CENTRAL, DESCENDO
NO RIO MERUÚ ATÉ A
ESCOLA SÃO
SEBASTIÃO

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MWM / 6 CILINDROS BARCO 17,00 1.685 28.645,00

0042 SAINDO DO IGARAPÉ
CORÉ, SEGUINDO NO
RIO MERUÚ ATÉ A
BOCA DO JUTEUA E
VOLTA PRA ESCOLA
SÃO SEBASTIÃO

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MWM / 6 CILINDROS BARCO 17,00 1.922 32.674,00

0043 SAINDO DA
COMUNIDADE NOVA
MACEDONIA SEGUINDO
NO RIO MERUU ALTO
ATÉ A ESCOLA SANTA
MARIA DO ICATU

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MWM / 6 CILINDROS BARCO 17,00 2.592 44.064,00

0044 SAINDO DO GARIMPO
ENTRANDO NO
MAPARAQUARA,
SEGUINDO ATÉ A
VILAM PIQUIÁ,
VOLTADO PARA A
CRECHE MÃE LUIZA

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 17,00 983 16.711,00

0045 SAINDO DA NASCENTE
DO IGARAPÉ-AÇÚ,
PASSANDO PELA ILHA
POMBAL, CHEGANDO
ATÉ A ESCOLA JOSÉ
VITORINO, VOLTANDO
ATÉ A CRECHE
MARANATA

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 17,00 1.508 25.636,00

0046 SAINDO PRÓXIMO DA
BOCA DO RIO
CRUZEIRO, PASSANDO
PELO BARRACÃO
COMUNITÁRIO,
SUPERMERCADO ROSA
DE SARON, ENTRANDO
NO IGARAPÉ
JARARAQUARA,
CHEGANDO PRÓXIMO
DA ILHA DO ORLANDO
E RETORNANDO A
ESCOLA 13 DE MAIO,
TURNO MANHÃ

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 17,00 1.879 31.943,00

0047 SAINDO PRÓXIMO DA
BOCA DO RIO
CRUZEIRO, PASSANDO
PELO BARRACÃO
COMUNITÁRIO,
SUPERMERCADO ROSA
DE SARON, ENTRANDO
NO IGARAPÉ
JARARAQUARA,
CHEGANDO PRÓXIMO
DA ILHA DO ORLANDO
E RETORNANDO A
ESCOLA 13 DE MAIO,
TURNO TARDE

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 17,00 1.879 31.943,00

0048 SAINDO DO RIO
ANAPUZINHO,
PASSANDO PELO FURO
SÃO JOSÉ, CHEGANDO
NA BOCA DO RIO
JUAREMBU ATÉ A
ESCOLA 15 DE AGOSTO

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 17,00 1.771 30.107,00

0049 SAINDO DO RIO
JUARENBU, NAS
PROXIMIDADES DO
IGARAPÉ-MARÍ ATÉ A
ESCOLA 15 DE AGOSTO

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MWM / 6 CILINDROS BARCO 17,00 2.112 35.904,00

0050 CONTRONANDO A
ILHOTA DO FURINHO,
PASSANDO PELO PÁI
INÁCIO, CRUZEIRO ATÉ
A ESCOLA 15 DE
AGOSTO

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MWM / 6 CILINDROS BARCO 17,00 2.678 45.526,00
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0051 SAINDO DO FURO SÃO
JOSÉ, PASSANDO PELO
ANAPUZINHO ATÉ A
ESCOLA DOM ANTONIO
MACEDO COSTA

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MWM / 6 CILINDROS BARCO 17,00 1.685 28.645,00

0052 RIO GARIMPO,
SEGUINDO NO RIO
ANAPÚ ATÉ A ESCOLA
DOM ANTONIO
MACEDO COSTA

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MWM / 6 CILINDROS BARCO 17,00 648 11.016,00

0053 DO RIO JUAREMBÚ,
PASSANDO PELO FURO
SÃO JOSÉ, RIO
ANAPUZINHO ATÉ A
ESCOLA DOM ANTONIO
MACEDO COSTA

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MWM / 6 CILINDROS BARCO 17,00 1.680 28.560,00

0054 DO RIO TAPIAI NO ALTO
ANAPÚ, PASSANDO O
MARUIM, GARIMPO,
ATÉ A ESCOLA DOM
ANTONIO MACEDO
COSTA

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 17,00 648 11.016,00

0055 SAINDO DA BOCA DO
ANAPÚ, PASSANDO
PELA ILHA DOS
POMBOS, FEIJOAL ATÉ
A ESCOLA DOM
ANTONIO MACEDO
COSTA, TURNO MANHÃ

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 17,00 1.480 25.160,00

0056 SAINDO DA BOCA DO
ANAPÚ, PASSANDO
PELA ILHA DOS
POMBOS, FEIJOAL ATÉ
A ESCOLA DOM
ANTONIO MACEDO
COSTA, TURNO TARDE

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 17,00 1.480 25.160,00

0057 SAINDO DO RIO TAPIAÍ,
ENTRANDO NO
MARUÍM BAIXANDO
ATÉ A ESCOLA DOM
ANTONIO MACEDO
COSTA

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 17,00 935 15.895,00

0058 SAINDO DO ALTO
ANAPÚ PASSANDO
PELA ASSEMBLÉIA DE
DEUS ATÉ A ESCOLA
DOM ANTONIO
MACEDO COSTA,
TURNO MANHÃ

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 17,00 1.415 24.055,00

0059 SAINDO DO ALTO
ANAPÚ PASSANDO
PELA ASSEMBLÉIA DE
DEUS ATÉ A ESCOLA
DOM ANTONIO
MACEDO COSTA,
TURNO TARDE

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MWM / 6 CILINDROS BARCO 17,00 1.415 24.055,00

0060 RIO JUAREMBU,
PASSANDO PELA
COMUNIDADE
CRUZEIRO,
COMUNIDADE
GARIMPO ATÉ A
ESCOLA DOM ANTONIO
MACEDO COSTA

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MWM / 6 CILINDROS BARCO 17,00 1.296 22.032,00

0061 SAINDO DO RIO
COELHO, ENTRANDO
NO BAIXO ANAPÚ,
PASSANDO PELA ILHA
DO MICA, PARANDO NA
ESCOLA JOSÉ
VITORINO SEGUINDO
ATÉ A CRECHE
MARANATA

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MWM / 6 CILINDROS BARCO 17,00 1.037 17.629,00

0062 SAINDO DO FEIJOAL
NO BAIXO ANAPÚ
PASSANDO PELA ILHA
POMBAL ATÉ A ESCOLA
JOSÉ VITORINO PENA
DE MORAES, TURNO
MANHÃ

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MWM / 6 CILINDROS BARCO 17,00 801 13.617,00

0063 SAINDO DO FEIJOAL
NO BAIXO ANAPÚ
PASSANDO PELA ILHA
POMBAL ATÉ A ESCOLA
JOSÉ VITORINO PENA
DE MORAES, TURNO
TARDE

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MWM / 6 CILINDROS BARCO 17,00 864 14.688,00
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0064 SAINDO DO RIO DO RIO
COELHO, ENTRANDO
NO BAIXO ANAPU,
PASSANDO PELA ILHA
DA SERRARIA,
PASSANDO A ESCOLA
JOSÉ VITORINO
SEGUINDO ATÉ A
CRECHE MARANATA

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 17,00 864 14.688,00

0065 SAINDO RIO ANA
IGARAPÉ, SEGUINDO
ATÉ O RIO
GOIABATUBA,
ENTRANDO NO BAIXO
ANAPÚ ATÉ A ESCOLA
JOSÉ VITORINO PENA
DE MORAES

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 17,00 1.037 17.629,00

0066 SAINDO DA NASCENTE
DO IGARAPÉ-AÇÚ,
PASSANDO PELA ILHA
POMBAL, CHEGANDO
ATÉ A ESCOLA JOSÉ
VITORINO PENA DE
MORAES

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 17,00 1.037 17.629,00

0067 SAINDO DA ILHA DO
BATUQUE,
ATRAVESSANDO A
BAÍA, ENTRANDO NO
BAIXO ANAPÚ ATÉ A
ESCOLA JOSÉ
VITORINO PENA DE
MORAES

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 17,00 1.512 25.704,00

0068 SAINDO DA ILHA DO
BATUQUE,
ATRAVESSANDO A
BAÍA, ENTRANDO NO
BAIXO ANAPÚ ATÉ A
ESCOLA JOSÉ
VITORINO

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 14,50 1.555 22.547,50

0069 DO RIO GOIABATUBA,
PASSANDO PELO RIO
MAIAUATÁ ENTRANDO
PELO BAIXO ANAPU
ATÉ A ESCOLA JOSÉ
VITORINO

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MWM / 6 CILINDROS BARCO 17,00 1.555 26.435,00

0070 SAINDO DA ILHA DA
SERRARIA, PASSANDO
PELA MARGEM
ESQUERDA DO BAIXO
ANAPU ATÉ A ESCOLA
JOSÉ VITORINO

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MWM / 6 CILINDROS BARCO 17,00 1.285 21.845,00

0071 SAINDO DA COSTA
MARAPATÁ, PASSANDO
PELO RIO GOIABATUBA
ATÉ A ESCOLA NOSSA
SENHORA DAS
GRAÇAS, TURNO
MANHÃ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,90 2.246 31.219,40

0072 SAINDO DA COSTA
MARAPATÁ, PASSANDO
PELO RIO GOIABATUBA
ATÉ A ESCOLA NOSSA
SENHORA DAS
GRAÇAS, TURNO
TARDE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,90 2.246 31.219,40

0073 SAINDO DO RIO TAPIAÍ
NO DISTRITO DE
ANAPÚ ATÉ A ESCOLA
SÃO JOSÉ, TUNRO,
MANHÃ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,90 1.830 25.437,00

0074 SAINDO DO RIO TAPIAÍ
NO DISTRITO DE
ANAPÚ ATÉ A ESCOLA
SÃO JOSÉ, TURNO
TARDE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,90 1.830 25.437,00

0075 SAINDO DO INICIO DO
RIO MARUIM DA
ASSOCIAÇÃO DE
ACENTAMENTO ATÉ A
ESCOLA SÃO JOSÉ,
TURNO MANHÃ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,90 1.145 15.915,50

0076 SAINDO DO INICIO DO
RIO MARUIM DA
ASSOCIAÇÃO DE
ACENTAMENTO ATÉ A
ESCOLA SÃO JOSÉ,
TURNO TARDE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,90 1.145 15.915,50

0077 SAINDO DO ALTO
ANAPÚ, PASSANDO
PELA ASSSEMBLEIA DE
DEUS ATÉ A ESCOLA
SÃO JOSÉ, TURNO
MANHÃ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,90 384 5.337,60
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0078 SAINDO DO ALTO
ANAPÚ, PASSANDO
PELA ASSSEMBLEIA DE
DEUS ATÉ A ESCOLA
SÃO JOSÉ, TURNO
TARDE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,90 384 5.337,60

0079 SAINDO DAS
PROXIMIDADES DA
ESCOLA MAJOR
MOURA CARVALHO
CHEGANDO ATÉ A
COMUNIDADE SANTO
ANTONIO DO CAJÍ,
TURNO MANHÃ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,90 1.728 24.019,20

0080 SAINDO DAS
PROXIMIDADES DA
ESCOLA MAJOR
MOURA CARVALHO
CHEGANDO ATÉ A
COMUNIDADE SANTO
ANTONIO DO CAJÍ,
TURNO TARDE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,90 1.728 24.019,20

0081 DO IGARAPÉ
CASTANHAL SUBINDO
NO RIO CAJÍ
PASSANDO PELA
ESCOLA NOVA
ALIANÇA ATÉ A VILA DE
IGARAPEZINHO, TURNO
MANHÃ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,40 3.283 50.558,20

0082 DA COMUNIDADE
SANTO ANTONIO
PASSANDO PELO
FELIPEQUARA, SÃO
JOÃO CHEGANDO A
VILA IGARAPEZINHO
ESCOLA NS NAZARÉ,
TURNO MANHÃ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,60 2.009 31.340,40

0083 DO IGARAPÉ
CASTANHAL SUBINDO
NO RIO CAJÍ
PASSANDO PELA
ESCOLA NOVA
ALIANÇA ATÉ A VILA DE
IGARAPEZINHO, TURNO
TARDE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,60 3.283 51.214,80

0084 DA COMUNIDADE
SANTO ANTONIO
PASSANDO PELO
FELIPEQUARA, SÃO
JOÃO CHEGANDO A
VILA IGARAPEZINHO
ESCOLA NS NAZARÉ,
TURNO TARDE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,60 2.009 31.340,40

0085 DO ALTO ICARUÇAUA,
SAINDO DO RIO CAJÍ
ATÉ A VILA DE
IGARAPÉZINHO A
ESCOLA NOSSA
SENHORA DE NAZARÉ
IGARAPEZINHO, TURNO
MANHÃ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,65 2.376 37.184,40

0086 DO ALTO ICARUÇAUA,
SAINDO DO RIO CAJÍ
ATÉ A VILA DE
IGARAPÉZINHO A
ESCOLA NOSSA
SENHORA DE NAZARÉ
IGARAPEZINHO, TURNO
tarde

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,65 2.376 37.184,40

0087 SAINDO DA
COMUNIDADE NOVA
ALIANÇA ATÉ A
ESCOLA SÃO JOAQUIM

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,65 1.836 28.733,40

0088 SAINDO DO IGARAPÉ
JUPATICAIA, SUBINDO
NO RIO CAJÍ ATÉ A
ESCOLA SÃO JOAQUIM

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 14,05 1.728 24.278,40

0089 SAINDO PROXIMO DA
IGREJA BOA VISTA,
SEGUINDO NO RIO CAJÍ
ATÉ A ESCOLA SÃO
JOAQUIM

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,65 1.296 20.282,40

0090 SAINDO PROXIMO DA
IGREJA BOA VISTA,
SEGUINDO NO RIO CAJÍ
ATÉ A ESCOLA SÃO
JOAQUIM, TURNO
MANHÃ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,65 1.296 20.282,40
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0091 SAINDO DA
COMUNIDADE NOVA
ALIANÇA ATÉ A
ESCOLA SÃO JOAQUIM,
TURNO TARDE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 14,65 1.836 26.897,40

0092 SAINDO DO ALTO
ICARUÇAUA SEGUINDO
ATÉ A PARTE DE BAIXO
DO RIO E
RETORNANDO ATÉ A
ESCOLA JESUS DE
NAZARÉ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,99 4.925 68.900,75

0093 SAINDO DA VILA SÃO
JOÃO, SEGUINDO PELO
FURO DO SECO ATÉ A
ESCOLA ALVARO
VARGES DE ARAUJO,
TURNO MANHÃ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,99 914 12.786,86

0094 SAINDO DA VILA SÃO
JOÃO, SEGUINDO PELO
FURO DO SECO ATÉ A
ESCOLA ALVARO
VARGES DE ARAUJO,
TURNO TARDE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,95 914 12.750,30

0095 DO INÍCIO DO ALTO
MURUTIPUCU,
ENTRANDO NO
ACAPUTEUA E
RETORNANDO ATÉ A
ESCOLA ÁLVARO
VARGES DE ARAÚJO

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,95 1.976 27.565,20

0096 SAINDO DO FURO DO
BAZAR NO RIO DAS
FLORES PASSANDO
PELA VILA CORRÊA
ATÉ A ESCOLA ÁLVARO
VARGES DE ARAÚJO,
TURNO MANHÃ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,95 1.676 23.380,20

0097 SAINDO DA
COMUNIDADE DO
BUÇÚ NO MERUÚ AÇÚ,
CHEGANDO PROXIMO
DO MAMANGAL MIRI
VOLTANDO ATÉ O
FURO DO SECO E
SEGUINDO ATÉ A
ESCOLA ÁLVARO
VARGES DE ARAÚJO,
TURNO MANHÃ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,95 1.194 16.656,30

0098 DO INÍCIO DO ALTO
MURUTIPUCU,
ENTRANDO NO
ACAPUTEUA E
RETORNANDO ATÉ A
ESCOLA ÁLVARO
VARGES DE ARAÚJO,
TURNO MANHÃ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,95 1.976 27.565,20

0099 SAINDO DA ENTRADA
DO RIO SÃO
DOMINGOS, PASSANDO
PELA VILA DO
CALAFATE, RIO
MAIAUATÁ, ENTRANDO
NO RIO MURUTIPUCU
ATÉ A ÁLVARO VARGES
DE ARAÚJO, TURNO
TARDE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,95 1.229 17.144,55

0100 SAINDO DO FURO DO
BAZAR NO RIO DAS
FLORES PASSANDO
PELA VILA CORRÊA
ATÉ A ESCOLA ÁLVARO
VARGES DE ARAÚJO,
TURNO TARDE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,95 1.676 23.380,20

0101 SAINDO DA
COMUNIDADE DO
BUÇÚ NO MERUÚ AÇÚ,
CHEGANDO PROXIMO
DO MAMANGAL MIRI
VOLTANDO ATÉ O
FURO DO SECO E
SEGUINDO ATÉ A
ESCOLA ÁLVARO
VARGES DE ARAÚJO,
TURNO TARDE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 14,95 1.194 17.850,30

0102 SAINDO DA VILA
CORRÊA, PASSANDO
PELO RIO SÃO
MARTINHO ATÉ A
ESCOLA ÁLVARO
VARGES DE ARAÚJO

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 14,95 924 13.813,80
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0103 SAINDO DO IGARAPÉ
DA MUNDICA,
SEGUINDO NO FURO
DO PAJÉ, ENTRANDO
NO RIO MURUTIPUCÚ
ATÉ A ESCOLA ÁLVARO
VARGES DE ARAÚJO,
TURNO MANHÃ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 14,95 1.374 20.541,30

0104 SAINDO DO IGARAPÉ
DA MUNDICA,
SEGUINDO NO FURO
DO PAJÉ, ENTRANDO
NO RIO MURUTIPUCÚ
ATÉ A ESCOLA ÁLVARO
VARGES DE ARAÚJO,
TURNO TARDE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 14,95 1.374 20.541,30

0105 SAINDO DO MÉDIO RIO
MURUTIPUCU,
PASSANDO PELA
IGREJA ASS DE DEUS,
BOA UNIÃO ATÉ A
ESCOLA ÁLVARO
VARGES DE ARAÚJO,
TURNO MANHÃ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 14,95 583 8.715,85

0106 SAINDO DO MÉDIO RIO
MURUTIPUCU,
PASSANDO PELA
IGREJA ASS DE DEUS,
BOA UNIÃO ATÉ A
ESCOLA ÁLVARO
VARGES DE ARAÚJO,
TURNO TARDE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 14,95 583 8.715,85

0107 SAINDO DO RIO
ITAMINBUCA
PASSANDO O RIO
PIQUIARANA ATÉ A
VILA MAIAUATA

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 14,95 924 13.813,80

0108 SAINDO DO
TUCUMANDUBAZINHO,
PASSANDO PELO RIO
VILHENA, SEGUINDO
NO CAMARÃO QUARA
ATÉ A VILA MAIAUATÁ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 14,95 1.944 29.062,80

0109 SAINDO DA
COMUNIDADE DE
SANTO ANTONIO DO
MÉDIO MAIAUATÁ ATÉ
A VILA MAIAUATA

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 14,95 3.564 53.281,80

0110 SAINDO DO RIO
JAPURETÊ PASSANDO
PELA VILA SIRIUBA,
VILA CARNEIRO ATÉ A
VILA MAIAUATÁ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 14,95 1.253 18.732,35

0111 SAINDO DA FOZ DO RIO
IGARAPÉ SANTANA,
VILA ANGELINO ATÉ A
VILA MAIAUATÁ

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MWM / 6 CILINDROS BARCO 17,00 767 13.039,00

0112 SAINDO DO RIO
IGARAPÉ SANTANA ATÉ
A VILA MAIAUATÁ

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MWM / 6 CILINDROS BARCO 17,00 3.564 60.588,00

0113 SAINDO DA ILHA URUÁ
ATÉ A VILA MAIAUATÁ

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MWM / 6 CILINDROS BARCO 17,00 1.188 20.196,00

0114 SAINDO DA COSTA
MARATAUIRA,
ASSEMBLEIA DE DEUS,
ENTRANDO NO RIO
BIRIBATUBA E
RETORNANDO ATE A
VILA MAIAUATA

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 17,00 1.449 24.633,00

0115 SAINDO DO RIO
JAPURETE PASSANDO
PELA COMUNIDADE
BUÇUA ATÉ A VILA
MAIAUATA, TURNO
MANHÃ

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 17,00 1.253 21.301,00

0116 SAINDO DO RIO
MAIUIRA ATÉ A VILA
MAIAUATA

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 17,00 886 15.062,00

0117 SAINDO DO INÍCIO DO
RIO MAMANGALZINHO
ATÉ A VILA MAIAUATA

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,20 1.996 26.347,20

0118 SAINDO DO MÉDIO
MAMANGALZINHO
PRÓXIMO DA ESCOLA
NOSSA SENHORA DE
NAZARÉ ATÉ A VILA
MAIAUATA

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 17,00 1.324 22.508,00
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0119 SAINDO DO RIO
JAPURETÊ PASSANDO
PELA VILA SIRIUBA,
VILA CARNEIRO ATÉ A
VILA MAIAUATÁ, TURNO
TARDE

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MWM / 6 CILINDROS BARCO 17,00 1.253 21.301,00

0120 SAINDO DO RIO SÃO
BENTO, PASSANDO O
RIO URUÁ, CORRE MÃO
ATÉ A VILA MAIAUATA

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MWM / 6 CILINDROS BARCO 17,00 1.121 19.057,00

0121 SAINDO DO RIO
CAMARÃO QUARA
PASSANDO PELA
IGREJA MARANATÁ ATÉ
A VILA MAIAUATA

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MWM / 6 CILINDROS BARCO 17,00 1.650 28.050,00

0122 SAINDO DA BOCA DO
FURO DO SECO,
ENTRANDO NO PAJÉ,
ATÉ A ESCOLA ACACIO
LEÃO

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,40 3.024 46.569,60

0123 SAINDO DO ALTO RIO
MURUTIPUCU,
ENTRANDO NO
ACAPUTEUA ATÉ A
ESCOLA ACÁCIO LEÃO

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,35 2.756 42.304,60

0124 SAINDO DA BOCA DO
BAZAR, SEGUINDO O
RIO DAS FLORES
ABAIXO ATÉ A ESCOLA
BOM JESUS

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,40 1.063 16.370,20

0125 SAINDO DA BOCA DO
BAZAR SEGUINDO NO
RIO DAS FLORES ATÉ A
ESCOLA BOM JESUS.

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,35 1.015 15.580,25

0126 SAINDO DO RIO
MAIAUATÁ, PASSANDO
NO RIO SÃO
DOMINGOS, VILA
OLIVA, VILA CORREA
ATÉ A ESCOLA BOM
JESUS

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,35 2.268 34.813,80

0127 SAINDO DA BOCA DO
RIO DAS FLORES
SEGUINDO ATÉ A
ESCOLA BOM JESUS.

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,40 1.210 18.634,00

0128 SAINDO DO RIO
MAIAUATÁ, PASSANDO
BARRO ALTO, VILA
OLIVA, VILA CORREA
ATÉ A ESCOLA BOM
JESUS

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,40 1.134 17.463,60

0129 SAINDO DA COSTA DO
URUÁ, ENTRANDO
PELO RIO CORRE MÃO
ATÉ A ESCOLA CORRE
MÃO, TURNO MANHÃ

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MWM / 6 CILINDROS BARCO 17,00 1.102 18.734,00

0130 SAINDO DO ACARAJÓ
PASSANDO NO
ITAMIMBUCA,
CHEGANDAO ATÉ A
ILHA DO URUAZINHO E
RETORNADO ATÉ A
ESCOLA DO CORRE
MÃO, TURNO MANHÃ

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MWM / 6 CILINDROS BARCO 17,00 1.361 23.137,00

0131 SAINDO DA COSTA DO
URUÁ, ENTRANDO
PELO RIO CORRE MÃO
ATÉ A ESCOLA CORRE
MÃO, TURNO TARDE

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MWM / 6 CILINDROS BARCO 17,00 1.102 18.734,00

0132 SAINDO DO ACARAJÓ
PASSANDO NO
ITAMIMBUCA,
CHEGANDAO ATÉ A
ILHA DO URUAZINHO E
RETORNADO ATÉ A
ESCOLA DO CORRE
MÃO, TURNO TARDE

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MWM / 6 CILINDROS BARCO 17,00 1.361 23.137,00

0133 SAINDO DO BAIXO SÃO
LOURENÇO,
PASSANDO PELO
SOROROCA
ENTRANDO NO FURO
DO PAJÉ ATÉ A
ESCOLA MANOEL
PATRICIO, TURNO
MANHÃ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 14,75 1.102 16.254,50
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0134 SAINDO DO BAIXO SÃO
LOURENÇO,
PASSANDO PELO
SOROROCA
ENTRANDO NO FURO
DO PAJÉ ATÉ A
ESCOLA MANOEL
PATRICIO, TURNO
TARDE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 14,65 1.102 16.144,30

0135 SAINDO INÍCIO DO RIO
SÃO LOURENÇO
SEGUINDO POR ESTE
ATÉ A ESCOLA
MANOEL PATRÍCIO

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 14,65 799 11.705,35

0136 SAINDO DO FURO DO
PAJÉ, ENTRADO NO
IGARAPÉ DA MUNDICA,
SEGUINDO NO RIO SÃO
LOURENÇO PRÓXIMO
AO BRAÇO E
RETORNANDO ATÉ A
ESCOLA MANOEL
PATRÍCIO

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 14,65 523 7.661,95

0137 SAINDO ABAIXO DA
BOA UNIÃO, PASSANDO
PELA ASSEMBLÉIA DE
DEUS MONTE SINAI
ATÉ A ESCOLA NEUZA
RODRIGUES, TURNO
MANHÃ

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 17,00 728 12.376,00

0138 SAINDO ABAIXO DA
BOA UNIÃO, PASSANDO
PELA ASSEMBLÉIA DE
DEUS MONTE SINAI
ATÉ A ESCOLA NEUZA
RODRIGUES, TURNO
TARDE

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 17,00 728 12.376,00

0139 SAINDO DO RIO SÃO
MARTINHO ATÉ A
ESCOLA NEUZA
RODRIGUES

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,35 821 10.960,35

0140 SAINDO DO RIO
MAIAUATÁ ENTRANDO
NO RIO SÃO DOMIGOS
VILA OLIVA, ATÉ A
ESCOLA NEUZA
RODRIGUES

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,35 1.858 24.804,30

0141 SAINDO DA BOCA DO
RIO MAIAUATA
ENTRANDO NO RIO
MAIUIRA ATÉ A ESCOLA
NOSSA SENHORA DAS
GRAÇAS, SEGUINDO
ATÉ O FINAL DO RIO
MAIUIRA E
RETORNANDO A
REFERIDA ESCOLA,
TURNO MANHÃ

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MWM / 6 CILINDROS BARCO 17,00 778 13.226,00

0142 SAINDO DA BOCA DO
RIO MAIAUATA
ENTRANDO NO RIO
MAIUIRA ATÉ A ESCOLA
NOSSA SENHORA DAS
GRAÇAS, SEGUINDO
ATÉ O FINAL DO RIO
MAIUIRA E
RETORNANDO A
REFERIDA ESCOLA,
TURNO TARDE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,45 778 10.464,10

0143 SAINDO DO INICIO DO
MAMANGAUZINHO,
ENTRANDO NOS
BRAÇOS SALVADOR E
PUXADOR E
RETORNANDO ATÉ A
ESCOLA NOSSA
SENHORA DE NAZARÉ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 14,45 730 10.548,50

0144 SAINDO DO INICIO DO
MAMANGAUZINHO,
ENTRANDO NOS
BRAÇOS SALVADOR E
PUXADOR E
RETORNANDO ATÉ A
ESCOLA NOSSA
SENHORA DE NAZARÉ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 14,35 730 10.475,50

0145 SAINDO DA MARGEM
DO RIO MAIAUATÁ,
ENTRANDO NO RIO
MAMANGAUZINHO ATÉ
A ESCOLA NOSSA
SENHORA DE NAZARÉ,
TURNO MANHÃ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,45 691 9.293,95
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0146 SAINDO DA MARGEM
DO RIO MAIAUATÁ,
ENTRANDO NO RIO
MAMANGAUZINHO ATÉ
A ESCOLA NOSSA
SENHORA DE NAZARÉ,
TURNO TARDE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 14,99 691 10.358,09

0147 SAINDO DA MARGEM
DO RIO MAIAUATÁ,
ENTRANDO NO
IGARAPÉ SANTANA ATÉ
O BRAÇO DO SANTANA
E RETORNA A ESCOLA
NOSSA SENHORA
SANTANA

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,99 605 8.463,95

0148 SAINDO DA MARGEM
DO RIO MAIAUATÁ,
ENTRANDO NO
IGARAPÉ SANTANA ATÉ
A COMUNIDADE SÃO
BENEDITO E RETORNA
A ESCOLA NOSSA
SENHORA SANTANA

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,99 605 8.463,95

0149 SAINDO DO ALTO
COTIJUBA ENTRANDO
NO CASTANHAL
PASSANDO PELA
ASSEMBLÉIA DE DEUS
ATÉ A ESCOLA
SAGRADO CORAÇÃO
DE JESUS

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 14,99 2.432 36.455,68

0150 SAINDO DO BAIXO
COTIJUBA, PASSANDO
PELA IGREJA DEUS É
AMOR, ENTRANDO NO
IGARAPÉ COTIJUBA
NAZARÉ, BRAÇO DO
COTIJUBA CHEGANDO
A IGREJA ASSEMBLÉIA
DE DEUS E VOLTANDO
ATÉ A ESCOLA
SAGRADO CORAÇÃO
DE JESUS

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 14,99 3.378 50.636,22

0151 SAINDO DO RIO
MAIAUATÁ, SEGUINDO
POR ESTE ATÉ A
ESCOLA SÃO
BENEDITO

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 864 13.348,80

0152 SAINDO DA CURVA DO
CAMARÃOQUARA,
PASSANDO PELA
ESCOLA SÃO JOSÉ NO
RIO CAMARÃOQUARA,
SEGUINDO ATÉ A BOCA
DESTE RIO E RETORNA
ATÉ A REFERIDA
ESCOLA

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 778 12.020,10

0153 SAINDO DO RIO
JUAREMBU, ENTRANDO
NO RIO JARARAQUARA,
SEGUINDO NO RIO
MAIAUATÁ ATÉ A
ESCOLA SEBASTIANA
PENA

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,70 2.592 40.694,40

0154 SAINDO DA BOCA DO
RIO TIMBUI, SEGUINDO
NA MARGEM
DIREITADO RIO
MAIAUATA, ATÉ A
ESCOLA SEBASTIANA
PENA DE ARAUJO

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 2.411 37.249,95

0155 SAINDO DA BOCA DO
RIO TIMBUI, SEGUINDO
NA MARGEM
ESQUERDA DO RIO
MAIAUATA, PASSANDO
NA BOCA DO BAZAR
ATÉ A ESCOLA
SEBASTIANA PENA DE
ARAUJO

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 2.411 37.249,95

0156 SAINDO DO RIO ANA
IGARAPÉ, SEGUINDO
NO RIO MAIAUTÁ, ATÉ
A ESCOLA SEBASTIANA
PENA

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 1.728 26.697,60



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 25 de 1392

0157 SAINDO DO INÍCIO DO
RIO SÃO LOURENÇO,
ENTRANDO NO
ANAQUARA, PAJÉ,
SOROROCA
RETORNANDO E
SEGUINDO ATÉ A
ESCOLA SEBASTIANA
PENA DE ARAUJO,
TURNO MANHÃ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 1.795 27.732,75

0158 SAINDO DO INÍCIO DO
RIO SÃO LOURENÇO,
ENTRANDO NO
ANAQUARA, PAJÉ,
SOROROCA
RETORNANDO E
SEGUINDO ATÉ A
ESCOLA SEBASTIANA
PENA DE ARAUJO,
TURNO TARDE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 1.795 27.732,75

0159 SAINDO DO RIO ALTO
COTIJUBA, ENTRANDO
NO BRAÇO DO
COTIJUBA, COTIJUBA
NAZARÉ, CASTANHAL,
RETORNANDO E
SEGUINDO ATÉ A
ESCOLA SEBASTIANA
PENA DE ARAÚJO

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 3.940 60.873,00

0160 SAINDO DO RIO
MAIUATÁ, PASSANDO
PELA BOCA DO
COTIJUBA, ENTRANDO
NO RIO ANA IGARAPÉ
ATÉ NO ACAPUTEUA E
RETORNANDO A
ESCOLA SEBASTIANA
PENA ANEXO.

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 2.808 43.383,60

0161 SAINDO DA COSTA
URUÁ ENTRANDO NO
RIO URUÁ ATÉ AO
FURO JACAREQUARA E
RETORNANDO A
ESCOLA NOSSA
SENHORA DO
PERPETUO SOCORRO

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 1.030 15.913,50

0162 SAINDO DO ALTO
IGARAPÉ AÇÚ,
DESCENDO NO RIO
IGARAPÉ-MIRI ATÉ AS
ESCOLAS DA CIDADE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 1.771 27.361,95

0163 SAINDO DO RIO
IGARAPÉ-MIRI,
PROXIMO DO IGARAPÉ-
AÇÚ, ENTRANDO NO
RIOZINHO E
RETORNANDO ATÉ AS
ESCOLAS DA CIDADE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 2.976 45.979,20

0164 SAINDO DO RIO
IGARAPÉ-MIRI,
PROXIMO A BOCA DO
RIOZINHO, ENTRANDO
NO CATIMBAUA E
SEGUINDO ATÉ AS
ESCOLAS DA CIDADE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 1.944 30.034,80

0165 SAINDO DAS
CACHOEIRAS DO RIO
CANAL ATÉ A CIDADE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 1.577 24.364,65

0166 SAINDO DO IGARAPÉ
AÇÚ PASSANDO PELO
SÃO PAULO ATÉ A
ESCOLA ANJO DA
GUARDA, TURNO
MANHÃ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 648 10.011,60

0167 SAINDO DO IGARAPÉ
AÇÚ PASSANDO PELO
SÃO PAULO ATÉ A
ESCOLA ANJO DA
GUARDA, TURNO
TARDE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 648 10.011,60

0168 SAINDO DO IGARAPÉ
CASTANHAL
PASSANDO PELA
COMUNIDADE SÃO
DOMINGOS, ESCOLA
SÃO JOAQUIM ATÉ A
ESCOLA BOM JESUS I

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 747 11.541,15

0169 SAINDO DO ESTIRÃO
MÉDIO, PASSANDO O
ESTIRÃO GRANDE,
CASTANHAL ATÉ A
ESCOLA BOM JESUS I,
TURNO MANHÃ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 14,95 2.160 32.292,00
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0170 SAINDO DO RIOZINHO
ENTRNDO NO MERUÚ
AÇÚ ATÉ A ESCOLA
BOM JESUS I

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 14,95 1.495 22.350,25

0171 SAINDO ACIMA DO
CASTANHAL,
ENTRANDO NO
IGARAPÉ CARIPI
SEGUINDO ATÉ A
ESCOLA BOM JESUS I

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 14,45 1.728 24.969,60

0172 SAINDO DO FURO SÃO
JOSÉ SEGUINDO PELO
ANAPUZINHO ATÉ A
ESCOLA BOM JESUS I,
TURNO MANHÃ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 1.780 27.501,00

0173 SAINDO DO ESTIRÃO
MÉDIO, PASSANDO O
ESTIRÃO GRANDE,
CASTANHAL ATÉ A
ESCOLA BOM JESUS I,
TURNO TARDE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,60 2.160 33.696,00

0174 SAINDO DO RIOZINHO
ENTRANDO NO MERUU,
BOCA DO ANAPÚ ATÉ A
ESCOLA BOM JESUS I

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,35 1.495 22.948,25

0175 SAINDO DO FURO SÃO
JOSÉ SEGUINDO PELO
ANAPUZINHO ATÉ A
ESCOLA BOM JESUS I,
TURNO TARDE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,40 1.780 27.412,00

0176 SAINDO DO IGARAPÉ
CASTANHAL PASANDO
PELA COMUNIDADE
SÃO DOMINGOS,
ESCOLA SÃO JOAQUIM
ATÉ A ESCOLA BOM
JESUS I

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,35 747 11.466,45

0177 EM FRENTE A BOCA DO
ACARAJÓ ATÉ A BOCA
DO FURO DO SUSPIRO,
RETORNANDO ATÉ A
ESCOLA BOM PASTOR

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,35 1.512 23.209,20

0178 SAINDO DO RIO
MAMANGAL GRANDE
ENTRANDO NO MERUÚ-
AÇÚ, DOBRANDO NO
MAMANGAL MIRI
VOLTANDO A VILA
NERIS, RIO SANTO
ANTONIO ATÉ A
ESCOLA CAETANO
CORRÊA LEÃO

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 14,95 2.916 43.594,20

0179 SAI DO MAMANGAL
GRANDE PASSANDO
PELO RIO MERUÚ, RIO
SANTO ANTONIO ATÉ A
ESCOLA CAETANO
CORRÊA LEÃO

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,50 1.728 26.784,00

0180 SAINDO DO MAMANGAL
MIRI, SEGUINDO NO
RIO MERUÚ-AÇÚ, RIO
SANTO ANTONIO ATÉ A
ESCOLA CAETANO
CORRÊA LEÃO

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 14,35 1.426 20.463,10

0181 SAINDO DA VILA
CAMETÁ, ENTRANDO
NO JAPURETÊ,
PASSANDO NA VILA
NERES ATÉ A ESCOLA
CAETANO CORRÊA
LEÃO

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 1.577 24.364,65

0182 IGARAPÉ CASTANHAL
PASSANDO PELA
ESCOLA SÃO MIGUEL,
ITAMIMBUCA DE CIMA
ATÉ A ESCOLA
CAETANO CORRÊA
LEÃO

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,99 477 6.673,23

0183 SAINDO NO RIO SANTO
ANTONIO CHEGANDO
ATÉ O TRAQUATEUA
RETORNANDO ATÉ A
ESCOLA CAETANO
CORREA LEÃO

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,99 1.039 14.535,61

0184 SAINDO DO RIO
ITAMIMBUCA PROXIMO
A COMUNIDADE SANTA
MARIA, PASSANDO NA
BOCA DO CAIA ATÉ A
ESCOLA CAETANO
CORREA LEÃO

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,99 1.592 22.272,08
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0185 SAINDO DO RIO
ITAMIMBUCA,
ENTRANDO NO
ACARAJÓ E
RETORNANDO ATÉ A
ESCOLA CAETANO
CORRÊA LEÃO

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,99 1.592 22.272,08

0186 DA BOCA DO FURO DO
MAMANGALZINHO,
MAMANGAL GRANDE,
ENTRANDO NO RIO
SANTO ANTONIO ATÉ A
ESCOLA CAETANO
CORRÊA LEÃO

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 14,99 1.244 18.647,56

0187 SAINDO DO
ITAMIMBUCA DAS
PROXIMIDADES DA
ESCOLA SÃO MIGUEL,
SEGUINDO PELO FURO
DO SUSPIRO ATÉ A
ESCOLA CAETANO
CORRÊA LEÃO

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 14,99 477 7.150,23

0188 SAINDO DA BOCA DO
CAIÁ, PASSANDO PELA
ESCOLA BOM PASTOR
ATÉ A ESCOLA
CAETANO CORRÊA
LEÃO

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 1.179 18.215,55

0189 SAINDO DO RIO
ACARAJÓ, ENTRANDO
NO ITAMIMBUCA ATÉ A
ESCOLA CAETANO
CORRÊA LEÃO

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 1.179 18.215,55

0190 RIO SANTO ANTONIO
ATÉ A ESCOLA
CAETANO CORRÊA
LEÃO, TURNO MANHÃ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,99 778 10.884,22

0191 RIO SANTO ANTONIO
ATÉ A ESCOLA
CAETANO CORRÊA
LEÃO, TURNO TARDE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 778 12.020,10

0192 SAINDO DO IGARAPÉ
CASTANHAL SEGUINDO
NO RIO ITAMIMBUCA
ATÉ A ESCOLA
CAETANO CORREA
LEÃO

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,99 1.205 16.857,95

0193 SAINDO DO RIO
CAIAZINHO SEGUINDO
O RIO MERUÚ,
PASSANDO A VILA
NOVO HORIZONTE,
JAPURETÊ, VILA NERIS,
VILA CAMETÁ ATÉ A
ESCOLA NO RIO SANTO
ANTONIO. TURNO
MANHÃ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,99 827 11.569,73

0194 SAINDO DO RIO
CAIAZINHO SEGUINDO
O RIO MERUÚ,
PASSANDO A VILA
NOVO HORIZONTE,
JAPURETÊ, VILA NERIS,
VILA CAMETÁ ATÉ A
ESCOLA NO RIO SANTO
ANTONIO. TURNO
TARDE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,99 827 11.569,73

0195 SUBINDO E DESCENDO
O RIOZINHO ATÉ A
ESCOLA HELENA
GONÇALVES

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,99 2.246 31.421,54

0196 SAINDO DA BOCA DO
ANAPUZINHO
SEGUINDO NO MERUÚ-
AÇÚ ATÉ A BOCA DO
RIOZINHO E
RETORNANDO A
ESCOLA INTENDENTE
JOÃO LONGUINHO,
TURNO MANHÃ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,99 1.015 14.199,85

0197 SAINDO DA BOCA DO
ANAPUZINHO
SEGUINDO NO MERUÚ-
AÇÚ ATÉ A BOCA DO
RIOZINHO E
RETORNANDO A
ESCOLA INTENDENTE
JOÃO LONGUINHO,
TURNO TARDE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,99 1.015 14.199,85

0198 SAINDO DO IGARAPE
JOÃO RIBEIRO ATÉ A
ESCOLA INTENDENTE
JOÃO LONGUINHO

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,99 847 11.849,53
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0199 SAINDO PROXIMO DA
BALSA, PASSANDO O
BICO DO CARMO ATÉ A
ESCOLA NOSSA
SENHORA DO CARMO

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,99 1.128 15.780,72

0200 SAINDO DA BOCA DO
RIOZINHO, ENTRANDO
NO CATIMBAUA E
RETORNANDO ATÉ A
ESCOLA NOSSA
SENHORA DO CARMO

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 2.665 41.174,25

0201 SAINDO DA BOCA DO
RIO IGARAPÉ-MIRI
SEGUINDO NA
MARGEM DIREITA ATÉ
C.C. BUÇÚ E RETORNA
A ESCOLA PADRE
PEDRO. TURNO MANHÃ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 756 11.680,20

0202 SAINDO DA BOCA DO
IGARAPÉ JOÃO
RIBEIRO, PASSANDO
NO CARIÁ, BOCA DO
RIOZINHO ATÉ A
ESCOLA PADRE PEDRO
HERMES. TURNO
MANHÃ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 756 11.680,20

0203 SAINDO ABAIXO DO
MAMANGAL MIRI
PASSANDO PELA BOCA
DO FURO DO SECO
ATÉ A ESCOLA PADRE
PEDRO, TURNO MANHÃ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 771 11.911,95

0204 SAINDO DA BOCA DO
RIO IGARAPÉ-MIRI
SEGUINDO NA
MARGEM DIREITA ATÉ
C.C. BUÇÚ E RETORNA
A ESCOLA PADRE
PEDRO. TURNO TARDE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 756 11.680,20

0205 SAINDO ABAIXO DO
MAMANGAL MIRI
PASSANDO PELA BOCA
DO FURO DO SECO
ATÉ A ESCOLA PADRE
PEDRO, TURNO TARDE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 771 11.911,95

0206 SAINDO DA BOCA DO
IGARAPÉ JOÃO
RIBEIRO, PASSANDO
NO CARIÁ, BOCA DO
RIOZINHO ATÉ A
ESCOLA PADRE PEDRO
HERMES. TURNO
TARDE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 756 11.680,20

0207 SAINDO DO CAIAZINHO,
VILA SIRIUBA,
ATRAVESSANDO AO
PRAIÃO, ATÉ A ESCOLA
SÃO MIGUEL ANEXO

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,99 1.128 15.780,72

0208 SAINDO DO RIOZINHO
PASSANDO PELA
ESPERA ATÉA ESCOLA
SÃO ROQUE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 646 9.980,70

0209 SAINDO PROXIMO AO
SITIO SÃO MIGUEL
ENTRANDO NO
CATIMBAUA E
VOLTANDO ATÉ A
ESCOLA SÃO ROQUE,
TURNO MANHÃ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 845 13.055,25

0210 SAINDO PROXIMO AO
SITIO SÃO MIGUEL
ENTRANDO NO
CATIMBAUA E
VOLTANDO ATÉ A
ESCOLA SÃO ROQUE,
TURNO TARDE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 845 13.055,25

0211 SAINDO DO RIO
IGARAPÉ-MIRI
ENTRANDO NO
IGARAPÉ AÇU E VOLTA
PARA ESCOLA SÃO
ROQUE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,60 646 10.077,60

0212 SAINDO DO RIOZINHO
PASSANDO PELA
ESPERA CHEGANDO
ATÉ O IGARAPÉ AÇU E
VOLTA PARA ESCOLA
SÃO ROQUE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 1.728 26.697,60
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0213 SAINDO DO INICIO DO
RIO MAMAMGAL
GRANDE ATÉ A
ESCOLA VAMOS COM
DEUS

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 553 8.543,85

0214 SAINDO DA BOCA DO
MAMAMGAL GRANDE
SEGUINDO ATÉ A
ESCOLA VAMOS COM
DEUS

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 1.050 16.222,50

0215 SAINDO NO RIO FURO
DO SECO, ENTRANDO
NO FURO ANARAÍ E
RETORNANDO PARA A
ESCOLA FÉ EM DEUS

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 1.356 20.950,20

0216 SAINDO DA VILA PAJÉ,
PASSANDO PELA VILA
JERÔNIMO, VILA
BULACHA, PELA VILA
FILADELFIA, MIMIM DO
CORÉ, VILA DO JOÃO
NUNES ATÉ A ESCOLA
GRASIELA GABRIEL,
TURNO MANHÃ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 717 11.077,65

0217 SAINDO DA VILA PAJÉ,
PASSANDO PELA VILA
JERÔNIMO, VILA
BULACHA, PELA VILA
FILADELFIA, MIMIM DO
CORÉ, VILA DO JOÃO
NUNES ATÉ A ESCOLA
GRASIELA GABRIEL,
TURNO TARDE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 717 11.077,65

0218 SAINDO DO
PANACAUERA MIRI,
PASSANDO PELA VILA
MULATA, VILA DO
GRIFO ATÉ A ESCOLA
GRASIELA GRABRIEL

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 2.290 35.380,50

0219 SAINDO DO
PANACAUERA MIRI,
PASSANDO A VILA
AREIA BRANCA, PONTE
DO BOBOBÓ ATÉ A
ESCOLA GRASIELA
GRABRIEL

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 2.290 35.380,50

0220 SAINDO DA VILA
OLINDO, VILA TIO
BENA, VILA JOAQUIM,
VILA CARAFINA, VILA
MICAS, VILA DONA
MARIA ATÉ A ESCOLA
GRASIELA GABRIEL

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 1.361 21.027,45

0221 SAINDO DA VILA
CACAU, PASSANDO
PELA VILA GOMES,
VILA DO PIA, VILA
JOANICO ATÉ A
ESCOLA GRASIELA
GABRIEL. TURNO
MANHÃ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 588 9.084,60

0222 SAINDO DA VILA
CACAU, PASSANDO
PELA VILA GOMES,
VILA DO PIA, VILA
JOANICO ATÉ A
ESCOLA GRASIELA
GABRIEL. TURNO
TARDE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 588 9.084,60

0223 DA NASCENTE DO RIO
PANACAUERAZINHO,
VILA DO IVO ATÉ A
ESCOLA GRASIELA
GABRIEL

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 765 11.819,25

0224 SAINDO DO FURO DO
TIMBUÍ, RIO MINEIRO
PASSANDO PELA VILA
PAJÉ, PASSANDO PELA
IGREJA PENTECOSTAL
ATÉ A ESCOLA A
ESCOLA GRASIELA
GABRIEL

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 1.434 22.155,30

0225 SAINDO DO RIO
PANACAUERA MIRI,
PASSANDO PELA
PONTE DO BOBOBÓ,
VILA DA SEDE HAITI,
ATÉ A ESCOLA
GRASIELA GABRIEL

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 1.030 15.913,50
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0226 SAINDO DA COSTA
MARAPATA, PASSA
PELA VILA OLINDO,
VILA TIO BENA ATÉ A
ESCOLA GRASIELA
GABRIEL. TURNO
MANHÃ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 1.132 17.489,40

0227 SAINDO DA VILA
GOMES, VILA DO COME
BOTO, VILA DO PIA,
VILA DO JOANICO, VILA
DO MILOCA

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 588 9.084,60

0228 SAINDO DA VILA
BULACHA, MIMIM DO
CORÉ, VILA CHUIM,
VILA JOÃO GOMES,
VILA MILOCA ATÉ A
ESCOLA GRASIELA
GABRIEL

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,50 1.169 18.119,50

0229 SAINDO DO FURO DO
TIMBUÍ, RIO MINEIRO
PASSANDO PELA VILA
PAJÉ, VILA ALBERTINO,
VILA JORGE ATÉ A
ESCOLA A ESCOLA
GRASIELA

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 1.434 22.155,30

0230 SAINDO DA COSTA
MARAPATA, PASSA
PELA VILA OLINDO,
VILA TIO BENA ATÉ A
ESCOLA GRASIELA
GABRIEL. TURNO
TARDE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 14,95 1.132 16.923,40

0231 SAINDO DO
PANACAUERA MIRI,
PASSANDO A VILA
AREIA ATÉ A ESCOLA
GRASIELA GABRIEL

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,99 1.030 14.409,70

0232 DA NASCENTE DO RIO
PANACAUERAZINHO
PASSANDO PELA VILA
BENA LIMA, VILA
ALIANÇA, VILA ILÁRIO,
VILA MICAS ATÉ A
ESCOLA GRASIELA
GABRIEL

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 765 11.819,25

0233 SAINDO DO RIO
MINEIRO PASSANDO
PELA VILA PAJÉ,
PASSANDO PELA
IGREJA PENTECOSTAL
ATÉ A ESCOLA A
ESCOLA GRASIELA
GABRIEL

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 1.169 18.061,05

0234 SAINDO PROXIMO DA
VILA GOMES,
ATRAVESSANDO PRA
VILA DO CORÓ, VILA
BULACHA, VILA PAJÉ,
ATREVESSANDO PRA
VIJA SÃO JOAQUIM ATÉ
A ESCOLA SALMO XXIII.
TURNO MANHÃ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 406 6.272,70

0235 SAINDO PROXIMO DA
VILA GOMES,
ATRAVESSANDO PRA
VILA DO CORÓ, VILA
BULACHA, VILA PAJÉ,
ATREVESSANDO PRA
VIJA SÃO JOAQUIM ATÉ
A ESCOLA SALMO XXIII.
TURNO TARDE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 406 6.272,70

0236 SAINDO DO TIMBUÍ,
ENTRANDO NO RIO
BRANCO E
RETORNANDO ATÉ A
ESCOLA SÃO
BENEDITO

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 808 12.483,60

0237 SAINDO DO RIO
PANACAUERA
PASSANDO PELA VILA
CACAU, PAJÉ,
ENTRANDO NO RIO
MINEIRO ATÉ A
ESCOLA SÃO
SEBASTIÃO, TURNO
MANHÃ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 276 4.264,20
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0238 SAINDO DO RIO
PANACAUERA
PASSANDO PELA VILA
CACAU, PAJÉ,
ENTRANDO NO RIO
MINEIRO ATÉ A
ESCOLA SÃO
SEBASTIÃO. TURNO
TARDE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 276 4.264,20

0239 SAINDO DO INICIO DO
PANACAUERA
MINEIRO, ENTRANDO
NO IGARAPÉ BOM FIM,
VISICO, MAURICIO E
RETORNANDO ATÉ A
ESCOLA SÃO
SEBASTIÃO. TURNO
MANHÃ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,99 404 5.651,96

0240 SAINDO DO INICIO DO
PANACAUERA
MINEIRO, ENTRANDO
NO IGARAPÉ BOM FIM,
VISICO, MAURICIO E
RETORNANDO ATÉ A
ESCOLA SÃO
SEBASTIÃO. TURNO
TARDE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 404 6.241,80

0241 SAINDO DA NASCENTE
CHEGANDO ATÉ A
BOCA DO
PANACAUERA MIRI E
RETORNANDO ATÉ
ESCOLA SÃO
SEBASTIÃO. TURNO
MANHÃ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 1.426 22.031,70

0242 SAINDO DA NASCENTE
CHEGANDO ATÉ A
BOCA DO
PANACAUERA MIRI E
RETORNANDO ATÉ
ESCOLA SÃO
SEBASTIÃO. TURNO
TARDE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 1.426 22.031,70

0243 SAINDO DO RIO MAÚBA
ENTRANDO NO
IGARAPÉ URUCUZAL,
ACAPUTEUA E
RETORNANDO ATÉ A
ESCOLA JESUS E AS
CRIANÇAS

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 404 6.241,80

0244 SAINDO DA BOCA DO
PINDOBALZINHO
ENTRANDO NO
QUARUÇÚ RIO
SUMAUMÁ ATÉ ESCOLA
BOM JESUS II. TURNO
MANHÃ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 3.240 50.058,00

0245 SAINDO DA BOCA DO
PINDOBALZINHO
ENTRANDO NO
QUARUÇÚ RIO
SUMAUMÁ ATÉ ESCOLA
BOM JESUS II. TURNO
TARDE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 3.240 50.058,00

0246 SAINDO DO RIO
PINDOBAL GRANDE,
PASSANDO PELA BOCA
DO PINDOBAL AÇÚ,
ENTRANDO NO RIO
SUMAÚMA ATÉ A
ESCOLA BOM JESUS II.
TURNO MANHÃ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 1.562 24.132,90

0247 SAINDO DO RIO
PINDOBAL GRANDE,
PASSANDO PELA BOCA
DO PINDOBAL AÇÚ,
ENTRANDO NO RIO
SUMAÚMA ATÉ A
ESCOLA BOM JESUS II.
TURNO TARDE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 1.562 24.132,90

0248 SAINDO DO RIO
TUCUNAREI GRANDE,
PASSANDO PELO CAFÉ
TORRADO, RIO
SUMAÚMA ATÉ A
ESCOLA BOM JESUS II.
TURNO MANHÃ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 3.715 57.396,75

0249 SAINDO DO RIO
TUCUNAREI GRANDE,
PASSANDO PELO CAFÉ
TORRADO, RIO
SUMAÚMA ATÉ A
ESCOLA BOM JESUS II.
TURNO TARDE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 3.715 57.396,75
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0250 SAINDO DO RIO
TUCUNAREIZINHO,
PELO RIO SUMAÚMA
PASSANDO PELO CAFÉ
TORADO, CUANDÚ, RIO
SUMAÚMA ATÉ A
ESCOLA BOM JESUS II

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 3.283 50.722,35

0251 SAINDO DO RIO
TUCUNAREIZINHO,
PASSANDO PELO
CUANDÚ, RIO
SUMAÚMA ATÉ A
ESCOLA BOM JESUS II

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,95 3.283 45.797,85

0252 SAINDO DA BEIRA DA
COSTA, ENTRANDO NO
FURO DA PINTA, RIO
SUMAUMA ATÉ A
ESCOLA BOM JESUS II.
TURNO MANHÃ

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MWM / 6 CILINDROS BARCO 17,00 1.140 19.380,00

0253 SAINDO DA BEIRA DA
COSTA, ENTRANDO NO
FURO DA PINTA, RIO
SUMAUMA ATÉ A
ESCOLA BOM JESUS II.
TURNO TARDE

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MWM / 6 CILINDROS BARCO 17,00 1.140 19.380,00

0254 DA ILHA DA CAPIVARA
CHEGANDO ATÉ A
BOCA DO FURO TAPIAÍ
E VOLTA PARA A
ESCOLA BOM JESUS II.
TURNO MANHÃ

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 17,00 942 16.014,00

0255 DA ILHA DA CAPIVARA
CHEGANDO ATÉ A
BOCA DO FURO TAPIAÍ
E VOLTA PARA A
ESCOLA BOM JESUS II.
TURNO TARDE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,95 942 13.140,90

0256 EXTENSÃO DO RIO
TUCUNAREI GRANDE
CHEGANDO ATÉ A ILHA
DA MARRECA E
RETORNANDO A
ESCOLA DO PINDOBAL.
TURNO MANHÃ

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 17,00 1.916 32.572,00

0257 EXTENSÃO DO RIO
TUCUNAREI GRANDE
CHEGANDO ATÉ A ILHA
DA MARRECA E
RETORNANDO A
ESCOLA DO PINDOBAL.
TURNO TARDE

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 17,00 1.916 32.572,00

0258 SAINDO DO INICIO DO
RIO QUARUÇÚ,
DESCENDO O
PINDOBALZINHO ATÉ A
ESCOLA NOSSA
SENHORA DA
CONCEIÇÃO. TURNO
MANHÃ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,95 2.082 29.043,90

0259 SAINDO DO INICIO DO
RIO QUARUÇÚ,
DESCENDO O
PINDOBALZINHO ATÉ A
ESCOLA NOSSA
SENHORA DA
CONCEIÇÃO. TURNO
TARDE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,95 2.082 29.043,90

0260 SAINDO DA BOCA DO
PINDOBALZINHO ATÉ A
ESCOLA NOSSA
SENHORA DA
CONCEIÇÃO

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 13,95 1.080 15.066,00

0261 SAINDO DO RIO
TUCUNAREIZINHO,
PASSANDO RIO
CUANDÚ ATÉ A
ESCOLA N.S. DE
FÁTIMA. TURNO MANHÃ

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MWM / 6 CILINDROS BARCO 17,00 2.713 46.121,00

0262 SAINDO DO RIO
TUCUNAREIZINHO,
PASSANDO RIO
CUANDÚ ATÉ A
ESCOLA N.S. DE
FÁTIMA. TURNO TARDE

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MWM / 6 CILINDROS BARCO 17,00 2.713 46.121,00

0263 SAINDO NO RIO
PINDOBAL SEGUINDO
NA MARGEM ESUERDA
ATÉ A ESCOLA SÃO
JOSÉ.

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MWM / 6 CILINDROS BARCO 17,00 976 16.592,00
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0264 SAINDO DO RIO
PINDOBAL MIRI,
PASSANDO PELA BOCA
DO RIO TAPERA,
SEGUINDO NO RIO
PINDOBAL GRANDE
ATÉ A ESCOLA SÃO
JOSÉ. TURNO MANHÃ

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 17,00 976 16.592,00

0265 SAINDO DO RIO
SUMAÚMA, IGARAPÉ
TRINDADE, ENTRANDO
PELO RIO PINDOBAL
GRANDE ATÉ A SÃO
JOSÉ. TURNO MANHÃ

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 17,00 1.404 23.868,00

0266 SAINDO DO INÍCIO DO
RIO PINDOBAL AÇÚ,
PASSANDO PELO
PINDOBAL GRANDE
ATÉ A ESCOLA SÃO
JOSÉ. TURNO MANHÃ

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 17,00 2.182 37.094,00

0267 SAINDO DO INÍCIO DO
RIO PINDOBAL AÇÚ,
PASSANDO PELO
PINDOBAL GRANDE
ATÉ A ESCOLA SÃO
JOSÉ. TURNO TARDE

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 17,00 2.182 37.094,00

0268 RIO JAPIIM, PASSANDO
PELA BOCA DO
PINDOBAL MIRI,
SEGUINDO PELOO RIO
PINDOBAL GRANDE
ATÉ A ESCOLA SÃO
JOSÉ. TURNO MANHÃ

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 17,00 836 14.212,00

0269 SAINDO NO RIO
PINDOBAL GRANDE
SEGUINDO POR ESTE
ATÉ A ESCOLA SÃO
JOSÉ

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MWM / 6 CILINDROS BARCO 17,00 1.672 28.424,00

0270 SAINDO DO RIO
SUMAÚMA, IGARAPÉ
TRINDADE, ENTRANDO
PELO RIO PINDOBAL
GRANDE ATÉ A SÃO
JOSÉ.TURNO TARDE

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MWM / 6 CILINDROS BARCO 17,00 1.404 23.868,00

0271 SAINDO NO RIO
PINDOBAL GRANDE
SEGUINDO NA
MARGEM DIREITA ATÉ
A ESCOLA SÃO JOSÉ

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MWM / 6 CILINDROS BARCO 17,00 976 16.592,00

0272 SAINDO DO RIO
PINDOBAL MIRI,
PASSANDO PELA BOCA
DO RIO TAPERA,
SEGUINDO NO RIO
PINDOBAL GRANDE
ATÉ A ESCOLA SÃO
JOSÉ. TURNO TARDE

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

MWM / 6 CILINDROS BARCO 17,00 976 16.592,00

0273 RIO JAPIIM, PASSANDO
PELA BOCA DO
PINDOBAL MIRI,
SEGUINDO PELOO RIO
PINDOBAL GRANDE
ATÉ A ESCOLA SÃO
JOSÉ. TURNO TARDE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 836 12.916,20

0274 SAINDO DA COSTA
MARACÚ,
COMUNIDADE SANTA
MARIA, SÃO JOÃO,
ESPIRITO SANTO
SEGUINDO NO RIO
PINDOBAL GRANDE
ATÉ A ESCOLA SÃO
JOSÉ. TURNO MANHÃ

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,65 1.242 19.437,30

0275 SAINDO DA COSTA
MARACÚ,
COMUNIDADE SANTA
MARIA, SÃO JOÃO,
ESPIRITO SANTO
SEGUINDO NO RIO
PINDOBAL GRANDE
ATÉ A ESCOLA SÃO
JOSÉ. TURNO TARDE

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NAP NAP 15,45 1.242 19.188,90

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e
que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
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Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

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

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

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - SAINDO DO RAMAL PARAISO NA PA 151, PROXIMO A ETEC ATÉ A ESCOLA ELADIO
LOBATO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

01/09/2021 -
17:46:41

MARCOPOLO M.BENZ 15.400 9,00 138.600,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
19:58:15

TERRESTRE PRÓPRIA 15.400 9,10 140.140,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

01/09/2021 -
14:45:19

Marcopolo Volare
W8

Marcopolo Volare
W8

15.400 9,00 138.600,00 Sim

N A AZEVEDO
NASCIMENTO
COMERCIO E
TRANSPORTE DE
PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

14.862.758/0001-
43

01/09/2021 -
16:42:55

Ônibus VW/VW 15.400 7,20 110.880,00 Sim

B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

30.993.942/0001-
89

01/09/2021 -
18:31:35

ônibus Transchico 15.400 7,49 115.346,00 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

01/09/2021 -
21:13:05

M.BENZ/1721
M.BENZ/1721

MERCEDES/MERCEDES 15.400 7,53 115.962,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:48

MICRO-ONIBUS MERCEDES 15.400 7,67 118.118,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

ONIBUS/VW/COMIL
SVELTO U

ONIBUS/VW/COMIL
SVELTO U

15.400 6,84 105.336,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

15.400 7,57 116.578,00 Não

RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

23.054.972/0001-
64

02/09/2021 -
05:24:14

Neobus Vw 9.150. VOLKSWAGEN/V
DO BRAS IND
VEIC AUTOM
LTDA

15.400 9,19 141.526,00 Sim

0002 - SAINDO DA CIDADE NA PA 151 ATÉ A ESCOLA ELADIO LOBATO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

01/09/2021 -
17:47:08

MARCOPOLO M.BENZ 19.000 9,00 171.000,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
19:58:58

TERRESTRE PRÓPRIA 19.000 9,10 172.900,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

01/09/2021 -
14:45:41

Mercedes benz
Comil SVELTO U

Mercedes benz
Comil SVELTO U

19.000 9,00 171.000,00 Sim

N A AZEVEDO
NASCIMENTO
COMERCIO E
TRANSPORTE DE
PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

14.862.758/0001-
43

01/09/2021 -
16:49:41

Ônibus Mercedes/Benz 19.000 7,20 136.800,00 Sim

B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

30.993.942/0001-
89

01/09/2021 -
18:31:47

ônibus Transchico 19.000 7,49 142.310,00 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

01/09/2021 -
21:14:06

M.BENZ/1721
M.BENZ/1722

MERCEDES/MERCEDES 19.000 7,53 143.070,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:05

MICRO-ONIBUS MERCEDES 19.000 7,67 145.730,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

ONIBUS/VW/COMIL
SVELTO U

ONIBUS/VW/COMIL
SVELTO U

19.000 6,84 129.960,00 Sim
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NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

19.000 7,57 143.830,00 Não

RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

23.054.972/0001-
64

02/09/2021 -
05:24:14

COMIL 17.230
EOD

VOLKSWAGEN/V
DO BRAS IND
VEIC AUTOM
LTDA

19.000 9,19 174.610,00 Sim

0003 - SAINDO DA VILA ARAPARI ATÉ A PA 151, PARA ATENDER A ESCOLA ELADIO LOBATO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

01/09/2021 -
17:47:32

MARCOPOLO M.BENZ 10.600 9,00 95.400,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
20:00:56

TERRESTRE PRÓPRIA 10.600 9,10 96.460,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

01/09/2021 -
14:46:47

Volkswagen
Kombi standard
1.4 flex

Volkswagen
Kombi standard
1.4 flex

10.600 9,00 95.400,00 Sim

N A AZEVEDO
NASCIMENTO
COMERCIO E
TRANSPORTE DE
PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

14.862.758/0001-
43

01/09/2021 -
16:51:16

Ônibus Mercedes/Benz 10.600 7,20 76.320,00 Sim

B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

30.993.942/0001-
89

01/09/2021 -
18:32:31

ônibus Transchico 10.600 7,49 79.394,00 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

01/09/2021 -
21:17:43

M.BENZ/1721
M.BENZ/1722

MERCEDES/MERCEDES 10.600 7,53 79.818,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:10

VAN FIAT DUCATO 10.600 7,67 81.302,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

ONIBUS/VW/COMIL
SVELTO U

ONIBUS/VW/COMIL
SVELTO U

10.600 6,84 72.504,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

10.600 7,57 80.242,00 Não

RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

23.054.972/0001-
64

02/09/2021 -
05:24:14

sprinter 515 MERCEDES/Mercedes
Benz do Brasil
LTDA

10.600 9,19 97.414,00 Sim

0004 - SAINDO DA FAZENDA MONTE SINAI NA PA 151 ATÉ AS ESCOLAS DA VILA SANTA MARIA DO ICATU.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

01/09/2021 -
17:47:50

MARCOPOLO M.BENZ 12.200 9,00 109.800,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
20:01:31

TERRESTRE PRÓPRIA 12.200 9,10 111.020,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

01/09/2021 -
14:47:25

Mercedes benz
Comil SVELTO U

Mercedes benz
Comil SVELTO U

12.200 9,00 109.800,00 Sim

N A AZEVEDO
NASCIMENTO
COMERCIO E
TRANSPORTE DE
PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

14.862.758/0001-
43

01/09/2021 -
16:52:42

Ônibus VW/VW 12.200 7,20 87.840,00 Sim

B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

30.993.942/0001-
89

01/09/2021 -
18:33:07

ônibus Transchico 12.200 7,49 91.378,00 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

01/09/2021 -
21:18:59

M.BENZ/1721
M.BENZ/1722

MERCEDES/MERCEDES 12.200 7,53 91.866,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:10

MICRO-ONIBUS MERCEDES 12.200 7,67 93.574,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

ONIBUS/VW/COMIL
SVELTO U

ONIBUS/VW/COMIL
SVELTO U

12.200 6,84 83.448,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

12.200 7,57 92.354,00 Não

RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

23.054.972/0001-
64

02/09/2021 -
05:24:14

COMIL 17.230
EOD

VOLKSWAGEN/V
DO BRAS IND
VEIC AUTOM
LTDA

12.200 9,19 112.118,00 Sim
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0005 - SAINDO DO RAMAL DO ABACATINHO, PASSANDO PELO RAMAL CAMIRI 1 E 2, ATE AS ESCOLAS DA VILA SANTA
MARIA DO ICATU.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

01/09/2021 -
17:48:09

MARCOPOLO M.BENZ 13.800 9,00 124.200,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
20:01:58

TERRESTRE PRÓPRIA 13.800 9,10 125.580,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

01/09/2021 -
14:49:24

Marcopolo Volare
W8

Marcopolo Volare
W8

13.800 9,00 124.200,00 Sim

N A AZEVEDO
NASCIMENTO
COMERCIO E
TRANSPORTE DE
PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

14.862.758/0001-
43

01/09/2021 -
16:54:50

Ônibus Mercedes/Benz 13.800 7,20 99.360,00 Sim

B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

30.993.942/0001-
89

01/09/2021 -
18:33:33

ônibus Transchico 13.800 7,49 103.362,00 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

01/09/2021 -
21:20:04

M.BENZ/1721
M.BENZ/1722

MERCEDES/MERCEDES 13.800 7,53 103.914,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:10

MICRO-ONIBUS MERCEDES 13.800 7,67 105.846,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

ONIBUS/VW/COMIL
SVELTO U

ONIBUS/VW/COMIL
SVELTO U

13.800 6,84 94.392,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

13.800 7,57 104.466,00 Não

RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

23.054.972/0001-
64

02/09/2021 -
05:24:14

COMIL 17.230
EOD

VOLKSWAGEN/V
DO BRAS IND
VEIC AUTOM
LTDA

13.800 9,19 126.822,00 Sim

0006 - SAINDO DA COLONIA VELASCO ATE AS ESCOLAS DA VILA SANTA MARIA DO ICATU.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

01/09/2021 -
17:48:25

MARCOPOLO M.BENZ 12.000 9,00 108.000,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
20:02:25

TERRESTRE PRÓPRIA 12.000 9,10 109.200,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

01/09/2021 -
14:53:17

Mercedes-Benz
Sprinter Van

Mercedes-Benz
Sprinter Van

12.000 9,00 108.000,00 Sim

N A AZEVEDO
NASCIMENTO
COMERCIO E
TRANSPORTE DE
PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

14.862.758/0001-
43

01/09/2021 -
16:56:16

Ônibus Mercedes/Benz 12.000 7,20 86.400,00 Sim

B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

30.993.942/0001-
89

01/09/2021 -
18:33:59

ônibus Transchico 12.000 7,49 89.880,00 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

01/09/2021 -
21:21:00

M.BENZ/1721
M.BENZ/1722

MERCEDES/MERCEDES 12.000 7,53 90.360,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:10

VAN FIAT DUCATO 12.000 7,67 92.040,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

ONIBUS/VW/COMIL
SVELTO U

ONIBUS/VW/COMIL
SVELTO U

12.000 6,84 82.080,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

12.000 7,57 90.840,00 Não

RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

23.054.972/0001-
64

02/09/2021 -
05:24:14

sprinter 515 MERCEDES/Mercedes
Benz do Brasil
LTDA

12.000 9,19 110.280,00 Sim

0007 - SAINDO DO RAMAL PARAISO PERCORRENDO A PA 151, ATE AS ESCOLAS DA VILA SANTA MARIA DO ICATU.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

01/09/2021 -
17:48:42

MARCOPOLO M.BENZ 14.400 9,00 129.600,00 Sim
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L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
20:02:53

TERRESTRE PRÓPRIA 14.400 9,10 131.040,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

01/09/2021 -
14:53:51

Marcopolo Volare
v8

Marcopolo Volare
v8

14.400 9,00 129.600,00 Sim

N A AZEVEDO
NASCIMENTO
COMERCIO E
TRANSPORTE DE
PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

14.862.758/0001-
43

01/09/2021 -
16:57:39

Ônibus Mercedes/Benz 14.400 7,20 103.680,00 Sim

B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

30.993.942/0001-
89

01/09/2021 -
18:34:29

ônibus Transchico 14.400 7,49 107.856,00 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

01/09/2021 -
21:22:00

B290R VOLVO/VOLVO 14.400 7,53 108.432,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:56

MICRO-ONIBUS MERCEDES 14.400 7,67 110.448,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

ONIBUS/VW/COMIL
SVELTO U

ONIBUS/VW/COMIL
SVELTO U

14.400 6,84 98.496,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

14.400 7,57 109.008,00 Não

RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

23.054.972/0001-
64

02/09/2021 -
05:24:14

Neobus Vw 9.150. VOLKSWAGEN/V
DO BRAS IND
VEIC AUTOM
LTDA

14.400 9,19 132.336,00 Sim

0008 - SAINDO DO RAMAL DO ABACATINHO, PASSANDO PELO RAMAL CAMIRI 1 E 2, SEGUINDO PELA PA 151 ATE AS
ESCOLAS DA VILA SANTA MARIA DO ICATU.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

01/09/2021 -
17:48:57

MARCOPOLO M.BENZ 11.800 9,00 106.200,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
20:03:24

TERRESTRE PRÓPRIA 11.800 9,10 107.380,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

01/09/2021 -
14:54:35

Mercedes-Benz
Sprinter Van

Mercedes-Benz
Sprinter Van

11.800 9,00 106.200,00 Sim

N A AZEVEDO
NASCIMENTO
COMERCIO E
TRANSPORTE DE
PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

14.862.758/0001-
43

01/09/2021 -
16:59:56

Ônibus Mercedes/Benz 11.800 7,20 84.960,00 Sim

B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

30.993.942/0001-
89

01/09/2021 -
18:34:55

ônibus Transchico 11.800 7,49 88.382,00 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

01/09/2021 -
21:26:08

M.BENZ/1721
M.BENZ/1722

MERCEDES/MERCEDES 11.800 7,53 88.854,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:09

VAN FIAT DUCATO 11.800 7,67 90.506,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

ONIBUS/VW/COMIL
SVELTO U

ONIBUS/VW/COMIL
SVELTO U

11.800 6,84 80.712,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

11.800 7,57 89.326,00 Não

RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

23.054.972/0001-
64

02/09/2021 -
05:24:14

sprinter 515 MERCEDES/Mercedes
Benz do Brasil
LTDA

11.800 9,19 108.442,00 Sim

0009 - SAINDO DO CASTANHAL SEGUINDO PELA PA 151 PASSANDO PELA COLONIA CAMIRI ATE A ESCOLA TEOTONIO
CARDOSO DOS SANTOS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

01/09/2021 -
17:49:11

MARCOPOLO M.BENZ 4.400 9,00 39.600,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
20:03:55

TERRESTRE PRÓPRIA 4.400 9,10 40.040,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

01/09/2021 -
14:55:40

Marcopolo Volare
v8

Marcopolo Volare
v8

4.400 9,00 39.600,00 Sim
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N A AZEVEDO
NASCIMENTO
COMERCIO E
TRANSPORTE DE
PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

14.862.758/0001-
43

01/09/2021 -
17:01:35

Ônibus Marcopolo 4.400 7,20 31.680,00 Sim

B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

30.993.942/0001-
89

01/09/2021 -
18:35:18

ônibus Transchico 4.400 7,49 32.956,00 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

01/09/2021 -
21:27:07

M.BENZ/1721
M.BENZ/1722

MERCEDES/MERCEDES 4.400 7,53 33.132,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:09

MICRO-ONIBUS MERCEDES 4.400 7,67 33.748,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

ONIBUS/VW/COMIL
SVELTO U

ONIBUS/VW/COMIL
SVELTO U

4.400 6,84 30.096,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

4.400 7,57 33.308,00 Não

RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

23.054.972/0001-
64

02/09/2021 -
05:24:14

Neobus Vw 9.150. VOLKSWAGEN/V
DO BRAS IND
VEIC AUTOM
LTDA

4.400 9,19 40.436,00 Sim

0010 - SAINDO DO PORTO DA BALSA DO MERUU NA PA 151 ATÉ A ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL DANIEL NA VILA
CARIPI.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

01/09/2021 -
17:49:30

MARCOPOLO M.BENZ 16.600 9,00 149.400,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
20:04:21

TERRESTRE PRÓPRIA 16.600 9,10 151.060,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

01/09/2021 -
14:56:17

Marcopolo Volare
v8

Marcopolo Volare
v8

16.600 9,00 149.400,00 Sim

N A AZEVEDO
NASCIMENTO
COMERCIO E
TRANSPORTE DE
PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

14.862.758/0001-
43

01/09/2021 -
17:03:00

Ônibus VW/VW 16.600 7,20 119.520,00 Sim

B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

30.993.942/0001-
89

01/09/2021 -
18:35:41

ônibus Transchico 16.600 7,49 124.334,00 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

01/09/2021 -
21:28:02

M.BENZ/1721
M.BENZ/1722

MERCEDES/MERCEDES 16.600 7,53 124.998,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:09

MICRO-ONIBUS MERCEDES 16.600 7,67 127.322,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

ONIBUS/VW/COMIL
SVELTO U

ONIBUS/VW/COMIL
SVELTO U

16.600 6,84 113.544,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

16.600 7,57 125.662,00 Não

RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

23.054.972/0001-
64

02/09/2021 -
05:24:14

Neobus Vw 9.150. VOLKSWAGEN/V
DO BRAS IND
VEIC AUTOM
LTDA

16.600 9,19 152.554,00 Sim

0011 - SAINDO DA CIDADE SEGUINDO NA PA 407 ATÉ A ESCOLA CAETANO CORREA LEÃO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

01/09/2021 -
17:49:52

MARCOPOLO M.BENZ 16.800 9,00 151.200,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
20:05:05

TERRESTRE PRÓPRIA 16.800 9,10 152.880,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

01/09/2021 -
15:17:08

Mercedes benz
Comil SVELTO U

Mercedes benz
Comil SVELTO U

16.800 9,00 151.200,00 Sim

N A AZEVEDO
NASCIMENTO
COMERCIO E
TRANSPORTE DE
PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

14.862.758/0001-
43

01/09/2021 -
17:04:48

Ônibus VW/VW 16.800 7,20 120.960,00 Sim
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B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

30.993.942/0001-
89

01/09/2021 -
18:36:20

ônibus Transchico 16.800 7,49 125.832,00 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

01/09/2021 -
21:29:08

M.BENZ/1721
M.BENZ/1722

MERCEDES/MERCEDES 16.800 7,53 126.504,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:09

ONIBUS50L MERCEDES 16.800 7,67 128.856,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

ONIBUS/VW/COMIL
SVELTO U

ONIBUS/VW/COMIL
SVELTO U

16.800 6,84 114.912,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

16.800 7,57 127.176,00 Não

RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

23.054.972/0001-
64

02/09/2021 -
05:24:14

COMIL 17.230
EOD

VOLKSWAGEN/V
DO BRAS IND
VEIC AUTOM
LTDA

16.800 9,19 154.392,00 Sim

0012 - SAINDO DA VILA DE MAIAUATA ATE A ESCOLA CAETANO CORREA LEÃO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

01/09/2021 -
17:50:12

MARCOPOLO M.BENZ 10.600 9,00 95.400,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
20:05:26

TERRESTRE PRÓPRIA 10.600 9,10 96.460,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

01/09/2021 -
15:17:02

Mercedes benz
Comil SVELTO U

Mercedes benz
Comil SVELTO U

10.600 9,00 95.400,00 Sim

N A AZEVEDO
NASCIMENTO
COMERCIO E
TRANSPORTE DE
PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

14.862.758/0001-
43

01/09/2021 -
17:06:27

Ônibus Marcopolo 10.600 7,20 76.320,00 Sim

B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

30.993.942/0001-
89

01/09/2021 -
18:36:47

ônibus Transchico 10.600 7,49 79.394,00 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

01/09/2021 -
21:30:29

M.BENZ/1721
M.BENZ/1722

MERCEDES/MERCEDES 10.600 7,53 79.818,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:09

ONIBUS50L MERCEDES 10.600 7,67 81.302,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

ONIBUS/M.BENS/INDUSCARONIBUS/M.BENS/INDUSCAR10.600 6,84 72.504,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

10.600 7,57 80.242,00 Não

RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

23.054.972/0001-
64

02/09/2021 -
05:24:14

COMIL 17.230
EOD

VOLKSWAGEN/V
DO BRAS IND
VEIC AUTOM
LTDA

10.600 9,19 97.414,00 Sim

0013 - SAINDO DO CONDOMINIO AÇAI LAR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE, 40 ALUNOS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

01/09/2021 -
17:50:39

MARCOPOLO M.BENZ 10.600 9,00 95.400,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
20:06:39

TERRESTRE PRÓPRIA 10.600 9,10 96.460,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

01/09/2021 -
15:16:48

Mercedes benz
Comil SVELTO U

Mercedes benz
Comil SVELTO U

10.600 9,00 95.400,00 Sim

N A AZEVEDO
NASCIMENTO
COMERCIO E
TRANSPORTE DE
PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

14.862.758/0001-
43

01/09/2021 -
17:09:20

Ônibus VW/VW 10.600 7,20 76.320,00 Sim

B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

30.993.942/0001-
89

01/09/2021 -
18:37:11

ônibus Transchico 10.600 7,49 79.394,00 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

01/09/2021 -
21:31:29

M.BENZ/1721
M.BENZ/1722

MERCEDES/MERCEDES 10.600 7,53 79.818,00 Sim
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COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:09

ONIBUS50L MERCEDES 10.600 7,67 81.302,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

ONIBUS/M.BENS/INDUSCARONIBUS/M.BENS/INDUSCAR10.600 6,84 72.504,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

10.600 7,57 80.242,00 Não

RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

23.054.972/0001-
64

02/09/2021 -
05:24:14

COMIL 17.230
EOD

VOLKSWAGEN/V
DO BRAS IND
VEIC AUTOM
LTDA

10.600 9,19 97.414,00 Sim

0014 - SAINDO DO CONDOMINIO AÇAI LAR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE, 42 ALUNOS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

01/09/2021 -
17:50:53

MARCOPOLO M.BENZ 10.600 9,00 95.400,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
20:07:06

TERRESTRE PRÓPRIA 10.600 9,10 96.460,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

01/09/2021 -
15:06:56

Mercedes benz
Comil SVELTO U

Mercedes benz
Comil SVELTO U

10.600 9,00 95.400,00 Sim

N A AZEVEDO
NASCIMENTO
COMERCIO E
TRANSPORTE DE
PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

14.862.758/0001-
43

01/09/2021 -
17:10:23

Ônibus VW/VW 10.600 7,20 76.320,00 Sim

B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

30.993.942/0001-
89

01/09/2021 -
18:37:48

ônibus Transchico 10.600 7,49 79.394,00 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

01/09/2021 -
21:32:22

M.BENZ/1721
M.BENZ/1722

MERCEDES/MERCEDES 10.600 7,53 79.818,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:09

ONIBUS50L MERCEDES 10.600 7,67 81.302,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

ONIBUS/M.BENS/INDUSCARONIBUS/M.BENS/INDUSCAR10.600 6,84 72.504,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

10.600 7,57 80.242,00 Não

RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

23.054.972/0001-
64

02/09/2021 -
05:24:14

COMIL 17.230
EOD

VOLKSWAGEN/V
DO BRAS IND
VEIC AUTOM
LTDA

10.600 9,19 97.414,00 Sim

0015 - SAINDO DO COND.AÇAI LAR II ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

01/09/2021 -
17:51:12

MARCOPOLO M.BENZ 10.600 9,00 95.400,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
20:07:26

TERRESTRE PRÓPRIA 10.600 9,10 96.460,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

01/09/2021 -
15:07:32

Mercedes benz
Comil SVELTO U

Mercedes benz
Comil SVELTO U

10.600 9,00 95.400,00 Sim

N A AZEVEDO
NASCIMENTO
COMERCIO E
TRANSPORTE DE
PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

14.862.758/0001-
43

01/09/2021 -
17:12:29

Ônibus VW/VW 10.600 7,20 76.320,00 Sim

B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

30.993.942/0001-
89

01/09/2021 -
18:38:16

ônibus Transchico 10.600 7,49 79.394,00 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

01/09/2021 -
21:33:20

M.BENZ/1721
M.BENZ/1722

MERCEDES/MERCEDES 10.600 7,53 79.818,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:05

ONIBUS50L MERCEDES 10.600 7,67 81.302,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

ONIBUS/M.BENS/INDUSCARONIBUS/M.BENS/INDUSCAR10.600 6,84 72.504,00 Sim
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NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

10.600 7,57 80.242,00 Não

RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

23.054.972/0001-
64

02/09/2021 -
05:24:14

COMIL 17.230
EOD

VOLKSWAGEN/V
DO BRAS IND
VEIC AUTOM
LTDA

10.600 9,19 97.414,00 Sim

0016 - SAINDO DO CONDOMINIO TICIANO MIRANDA ATE AS ESCOLAS DA CIDADE.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

01/09/2021 -
17:51:31

MARCOPOLO M.BENZ 11.200 9,00 100.800,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
20:07:45

TERRESTRE PRÓPRIA 11.200 9,10 101.920,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

01/09/2021 -
15:08:09

Mercedes benz
Comil SVELTO U

Mercedes benz
Comil SVELTO U

11.200 9,00 100.800,00 Sim

N A AZEVEDO
NASCIMENTO
COMERCIO E
TRANSPORTE DE
PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

14.862.758/0001-
43

01/09/2021 -
17:13:54

Ônibus VW/VW 11.200 7,20 80.640,00 Sim

B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

30.993.942/0001-
89

01/09/2021 -
18:38:39

ônibus Transchico 11.200 7,49 83.888,00 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

01/09/2021 -
21:34:17

M.BENZ/1721
M.BENZ/1722

MERCEDES/MERCEDES 11.200 7,53 84.336,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:09

ONIBUS50L MERCEDES 11.200 7,67 85.904,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

ONIBUS/M.BENS/MPOLO
SEM MIDI ON

ONIBUS/M.BENS/MPOLO
SEM MIDI ON

11.200 6,84 76.608,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

11.200 7,57 84.784,00 Não

RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

23.054.972/0001-
64

02/09/2021 -
05:24:14

COMIL 17.230
EOD

VOLKSWAGEN/V
DO BRAS IND
VEIC AUTOM
LTDA

11.200 9,19 102.928,00 Sim

0017 - SAINDO DA LOCALIDADE MOCAJATEUA ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

01/09/2021 -
17:51:53

MARCOPOLO M.BENZ 16.000 9,00 144.000,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
20:08:08

TERRESTRE PRÓPRIA 16.000 9,10 145.600,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

01/09/2021 -
15:09:34

Marcopolo Volare
W8

Marcopolo Volare
W8

16.000 9,00 144.000,00 Sim

N A AZEVEDO
NASCIMENTO
COMERCIO E
TRANSPORTE DE
PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

14.862.758/0001-
43

01/09/2021 -
17:15:21

Ônibus Mercedes/Benz 16.000 7,20 115.200,00 Sim

B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

30.993.942/0001-
89

01/09/2021 -
18:39:01

ônibus Transchico 16.000 7,49 119.840,00 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

01/09/2021 -
21:35:10

M.BENZ/1721
M.BENZ/1722

MERCEDES/MERCEDES 16.000 7,53 120.480,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:08

ONIBUS50L MERCEDES 16.000 7,67 122.720,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

ONIBUS/MARCOPOLO/VOLARE
DW9 ON

ONIBUS/MARCOPOLO/VOLARE
DW9 ON

16.000 6,84 109.440,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

16.000 7,57 121.120,00 Não

RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

23.054.972/0001-
64

02/09/2021 -
05:24:14

Neobus Vw 9.150. VOLKSWAGEN/V
DO BRAS IND
VEIC AUTOM
LTDA

16.000 9,19 147.040,00 Sim
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0018 - SAINDO DA LOCALIDADE BRASILIA ATE AS ESCOLAS DA CIDADE.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

01/09/2021 -
17:52:09

MARCOPOLO M.BENZ 19.200 9,00 172.800,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
20:08:36

TERRESTRE PRÓPRIA 19.200 9,10 174.720,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

01/09/2021 -
15:16:13

Marcopolo Volare
W8

Marcopolo Volare
W8

19.200 9,00 172.800,00 Sim

N A AZEVEDO
NASCIMENTO
COMERCIO E
TRANSPORTE DE
PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

14.862.758/0001-
43

01/09/2021 -
17:18:35

Ônibus Mercedes/Benz 19.200 7,20 138.240,00 Sim

B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

30.993.942/0001-
89

01/09/2021 -
18:39:22

ônibus Transchico 19.200 7,49 143.808,00 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

01/09/2021 -
21:36:06

B290R VOLVO/VOLVO 19.200 7,53 144.576,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:08

ONIBUS50L MERCEDES 19.200 7,67 147.264,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

ONIBUS/MARCOPOLO/VOLARE
DW9 ON

ONIBUS/MARCOPOLO/VOLARE
DW9 ON

19.200 6,84 131.328,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

19.200 7,57 145.344,00 Não

RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

23.054.972/0001-
64

02/09/2021 -
05:24:14

COMIL 17.230
EOD

VOLKSWAGEN/V
DO BRAS IND
VEIC AUTOM
LTDA

19.200 9,19 176.448,00 Sim

0019 - SAINDO DA VILA PREGO, ENTRADA DO MARITEUA, VILA DO VIRICO, VILA TUCUMANDEUA, ATÉ A ESCOLA
ELÁDIO CORRÊA LOBATO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
11:57:51

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.858 17,00 31.586,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:53

NAP NAP 1.858 18,54 34.447,32 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:05:08

FLUVIAL PRÓPRIA 1.858 17,00 31.586,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:06:58

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.858 17,00 31.586,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
17:58:57

marca propria marca propria 1.858 17,10 31.771,80 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:08

BARCO ARTEZANAL 1.858 17,45 32.422,10 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

02/09/2021 -
00:22:11

Embarcação Cooperbarq 1.858 16,00 29.728,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.858 15,71 29.189,18 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.858 17,35 32.236,30 Não

0020 - DA GRAÇA VIANA, COMUNIDADE GALILEIA, SUMAÚMA E BOA ESPERANÇA ATÉ O PORTO DA BALSA ESCOLA
ELÁDIO LOBATO, MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
11:58:12

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 3.024 17,00 51.408,00 Sim
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L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:53

NAP NAP 3.024 18,54 56.064,96 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:05:46

FLUVIAL PRÓPRIA 3.024 17,00 51.408,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:07:08

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

3.024 17,00 51.408,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
16:50:30

Embarcação Cooperbarq 3.024 16,00 48.384,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
17:59:39

marca propria marca propria 3.024 17,10 51.710,40 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:08

BARCO ARTEZANAL 3.024 17,45 52.768,80 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 3.024 15,71 47.507,04 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

3.024 17,35 52.466,40 Não

0021 - SAINDO DO BAIXO MERUÚ DA IGREJA PENIEL PASSANDO PELO JUTEUA, ESCOLA SÃO SEBASTIÃO PARANDO NA
PA 151 E CHEGANDO NA ESCOLA ELÁDIO CORRÊA LOBATO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
11:59:02

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.136 17,00 19.312,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:53

NAP NAP 1.136 18,54 21.061,44 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:06:27

FLUVIAL PRÓPRIA 1.136 17,00 19.312,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:07:20

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.136 17,00 19.312,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
16:51:34

Embarcação Cooperbarq 1.136 16,00 18.176,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:02:42

marca propria marca propria 1.136 17,10 19.425,60 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:08

BARCO ARTESANAL 1.136 17,45 19.823,20 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.136 15,71 17.846,56 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.136 17,35 19.709,60 Não

0022 - SAINDO DO BAIXO MERUÚ DA IGREJA PENIEL PASSANDO PELO JUTEUA, ESCOLA SÃO SEBASTIÃO PARANDO NA
PA 151 ELÁDIO CORRÊA LOBATO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
11:59:44

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.136 17,00 19.312,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:53

NAP NAP 1.136 18,54 21.061,44 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:06:58

FLUVIAL PRÓPRIA 1.136 17,00 19.312,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:07:28

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.136 17,00 19.312,00 Sim
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COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
16:52:16

Embarcação Cooperbarq 1.136 16,00 18.176,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:03:33

marca propria marca propria 1.136 17,10 19.425,60 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:08

BARCO ARTESANAL 1.136 17,45 19.823,20 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.136 15,71 17.846,56 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.136 17,35 19.709,60 Não

0023 - RAMAL MARITEUA PASSANDO PELA VILA SANTO ANTONIO, PARANDO NA ESCOLA INÁCIA E CHEGANDO ATÉ O
PORTO DA BALSA ESCOLA ELÁDIO LOBATO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
12:01:08

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.935 17,00 32.895,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:53

NAP NAP 1.935 18,54 35.874,90 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:07:34

FLUVIAL PRÓPRIA 1.935 17,00 32.895,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:07:36

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.935 17,00 32.895,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
16:52:56

Embarcação Cooperbarq 1.935 16,00 30.960,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:04:40

marca propria marca propria 1.935 17,10 33.088,50 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:08

BARCO ARTESANAL 1.935 17,45 33.765,75 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.935 15,71 30.398,85 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.935 17,35 33.572,25 Não

0024 - SAINDO DO ALTO RIO IGARAPÉ PIRATEUA ATÉ O PORTO DA BALSA ESCOLA ELÁDIO LOBATO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
12:02:15

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 5.314 17,00 90.338,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:53

NAP NAP 5.314 18,54 98.521,56 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:08:02

FLUVIAL PRÓPRIA 5.314 17,00 90.338,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:07:43

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

5.314 17,00 90.338,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
16:53:44

Embarcação Cooperbarq 5.314 16,00 85.024,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:05:16

marca propria marca propria 5.314 17,10 90.869,40 Sim



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 45 de 1392

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:08

BARCO ARTESANAL 5.314 17,45 92.729,30 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 5.314 15,71 83.482,94 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

5.314 17,35 92.197,90 Não

0025 - DA GRAÇA VIANA, COMUNIDADE GALILEIA, SUMAÚMA E BOA ESPERANÇA ATÉ O PORTO DA BALSA ESCOLA
ELÁDIO LOBATO, TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
12:03:07

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 3.024 17,00 51.408,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:53

NAP NAP 3.024 18,54 56.064,96 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:08:50

FLUVIAL PRÓPRIA 3.024 17,00 51.408,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:07:50

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

3.024 17,00 51.408,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
16:54:17

Embarcação Cooperbarq 3.024 16,00 48.384,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:05:44

marca propria marca propria 3.024 17,10 51.710,40 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:52

BARCO ARTESANAL 3.024 17,45 52.768,80 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 3.024 15,71 47.507,04 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

3.024 17,35 52.466,40 Não

0026 - SAINDO DO IGARAPÉ CORÉ SEGUINDO NO RIO MERUÚ PASSANDO PELA COMUNIDADE DE MERUÚ CENTRAL
PARANDO NA PA 151 "ESCOLA ELÁDIO LOBATO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
12:03:49

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 927 17,00 15.759,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 927 18,54 17.186,58 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:09:23

FLUVIAL PRÓPRIA 927 17,00 15.759,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:07:59

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

927 17,00 15.759,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
16:54:48

Embarcação Cooperbarq 927 16,00 14.832,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:06:11

marca propria marca propria 927 17,10 15.851,70 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:08

BARCO ARTESANAL 927 17,45 16.176,15 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 927 15,71 14.563,17 Sim
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NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

927 17,35 16.083,45 Não

0027 - SAINDO DO IGARAPÉ CORÉ SEGUINDO NO RIO MERUÚ PASSANDO PELA COMUNIDADE DE MERUÚ CENTRAL
PARANDO NA PA 151 "ESCOLA ELÁDIO LOBATO"
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
12:04:24

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 927 17,00 15.759,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 927 18,54 17.186,58 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:09:54

FLUVIAL PRÓPRIA 927 17,00 15.759,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:08:07

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

927 17,00 15.759,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
16:55:19

Embarcação Cooperbarq 927 16,00 14.832,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:06:41

marca propria marca propria 927 17,10 15.851,70 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:07

BARCO ARTESANAL 927 17,45 16.176,15 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 927 15,71 14.563,17 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

927 17,35 16.083,45 Não

0028 - SAINDO DO MERUÚ CENTRAL, PASSANDO PELA PA 151 PORTO DA BALSA ATÉ A ESCOLA INÁCIA DE SOUSA
MELO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
12:06:20

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.270 17,00 21.590,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.270 18,54 23.545,80 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:10:24

FLUVIAL PRÓPRIA 1.270 17,00 21.590,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:08:15

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.270 17,00 21.590,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
16:55:45

Embarcação Cooperbarq 1.270 16,00 20.320,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:08:08

marca propria marca propria 1.270 17,10 21.717,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:05

BARCO ARTESANAL 1.270 17,45 22.161,50 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.270 15,71 19.951,70 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.270 17,35 22.034,50 Não

0029 - SAINDO DO RIO RIO PIRATEUA ATE A ESCOLA INÁCIA MELO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
14:47:56

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 2.657 17,00 45.169,00 Sim
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L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 2.657 18,54 49.260,78 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:10:43

FLUVIAL PRÓPRIA 2.657 17,00 45.169,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:08:23

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

2.657 17,00 45.169,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
16:56:22

Embarcação Cooperbarq 2.657 16,00 42.512,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:08:51

marca propria marca propria 2.657 17,10 45.434,70 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:07

BARCO ARTESANAL 2.657 17,45 46.364,65 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 2.657 15,71 41.741,47 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

2.657 17,35 46.098,95 Não

0030 - SAINDO DO RIO MERUÚ ALTO VILA DO ISIDÓRIO, PASSANDO PELA ENTRADA DO MARITEUA ATE A ESCOLA
INÁCIA MELO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
14:49:43

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 2.549 17,00 43.333,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 2.549 18,54 47.258,46 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:11:08

FLUVIAL PRÓPRIA 2.549 17,00 43.333,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:08:30

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

2.549 17,00 43.333,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
16:57:05

Embarcação Cooperbarq 2.549 16,00 40.784,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:10:34

marca propria marca propria 2.549 17,10 43.587,90 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:07

BARCO ARTESANAL 2.549 17,45 44.480,05 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 2.549 15,71 40.044,79 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

2.549 17,35 44.225,15 Não

0031 - SAINDO ABAIXO DA GRAÇA VIANA, PASSANDO PELO NOVO PARAISO ESCOLA EMAÚS] ATÉ A ESCOLA
MANOELDA PAIXÃO E SILVA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
14:50:46

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.452 17,00 24.684,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.452 18,54 26.920,08 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:11:55

FLUVIAL PRÓPRIA 1.452 17,00 24.684,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:08:40

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.452 17,00 24.684,00 Sim
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COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
16:57:52

Embarcação Cooperbarq 1.452 16,00 23.232,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:11:32

marca propria marca propria 1.452 17,10 24.829,20 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:07

BARCO ARTESANAL 1.452 17,45 25.337,40 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.452 15,71 22.810,92 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.452 17,35 25.192,20 Não

0032 - SAINDO ABAIXO DA GRAÇA VIANA, PASSANDO PELO NOVO PARAISO ESCOLA EMAÚS] ATÉ A ESCOLA MANOEL
DA PAIXÃO E SILVA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
14:51:53

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.452 17,00 24.684,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.452 18,54 26.920,08 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:12:24

FLUVIAL PRÓPRIA 1.452 17,00 24.684,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:08:47

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.452 17,00 24.684,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
16:58:33

Embarcação Cooperbarq 1.452 16,00 23.232,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:11:58

marca propria marca propria 1.452 17,10 24.829,20 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:50

BARCO ARTESANAL 1.452 17,45 25.337,40 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.452 15,71 22.810,92 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.452 17,35 25.192,20 Não

0033 - SAINDO DO IGARAPÉ MAXI, DESCENDO O RIO MERUÚ, PASSANDO NA ESCOLA MANOEL DA PAIXÃO E SILVA,
ATÉ A VILA DO NOVO PARAÍSO ESCOLA EMAÚS, MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
14:53:39

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 592 17,00 10.064,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 592 18,54 10.975,68 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:13:02

FLUVIAL PRÓPRIA 592 17,00 10.064,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:08:53

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

592 17,00 10.064,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
16:59:05

Embarcação Cooperbarq 592 16,00 9.472,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:13:18

marca propria marca propria 592 17,10 10.123,20 Sim
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COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:07

BARCO ARTESANAL 592 17,45 10.330,40 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 592 15,71 9.300,32 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

592 17,35 10.271,20 Não

0034 - SAINDO DO IGARAPÉ MAXI, DESCENDO O RIO MERUÚ, PASSANDO NA ESCOLA MANOEL DA PAIXÃO E SILVA,
ATÉ A VILA DO NOVO PARAÍSO ESCOLA EMAÚS, TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
14:54:44

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 592 17,00 10.064,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 592 18,54 10.975,68 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:13:26

FLUVIAL PRÓPRIA 592 17,00 10.064,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:09:00

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

592 17,00 10.064,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
16:59:34

Embarcação Cooperbarq 592 16,00 9.472,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:13:47

marca propria marca propria 592 17,10 10.123,20 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:52

BARCO ARTESANAL 592 17,45 10.330,40 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 592 15,71 9.300,32 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

592 17,35 10.271,20 Não

0035 - SAINDO DA VILA DO NOVO PARAÍSO PASSANDO NA ESCOLA MANOEL DA PAIXÃO E SILVA ATÉ A VILA DO ICATÚ
SABERES DA TERRA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
14:55:21

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 4.493 17,00 76.381,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 4.493 18,54 83.300,22 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:13:58

FLUVIAL PRÓPRIA 4.493 17,00 76.381,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:09:07

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

4.493 17,00 76.381,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:00:04

Embarcação Cooperbarq 4.493 16,00 71.888,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:14:13

marca propria marca propria 4.493 17,10 76.830,30 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:48

BARCO ARTESANAL 4.493 17,45 78.402,85 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 4.493 15,71 70.585,03 Sim
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NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

4.493 17,35 77.953,55 Não

0036 - SAINDO DO SUMAUMA,DESCENDO O RIO MERUÚ, PASSANDO PELA IGREJA MONTE SINAI E RETORNA A ESCOLA
BOA ESPERANÇA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
14:56:14

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 2.735 17,00 46.495,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 2.735 18,54 50.706,90 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:14:29

FLUVIAL PRÓPRIA 2.735 17,00 46.495,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:09:14

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

2.735 17,00 46.495,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:01:07

Embarcação Cooperbarq 2.735 16,00 43.760,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:14:42

marca propria marca propria 2.735 17,10 46.768,50 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:07

BARCO ARTESANAL 2.735 17,45 47.725,75 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 2.735 15,71 42.966,85 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

2.735 17,35 47.452,25 Não

0037 - SAINDO DO PORTO DA ESTRADINHA DESCENDO NO RIO MERUÚ ATÉ A ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
14:57:01

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.197 17,00 20.349,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.197 18,54 22.192,38 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:15:17

FLUVIAL PRÓPRIA 1.197 17,00 20.349,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:09:20

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.197 17,00 20.349,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:01:38

Embarcação Cooperbarq 1.197 16,00 19.152,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:15:11

marca propria marca propria 1.197 17,10 20.468,70 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:52

BARCO ARTESANAL 1.197 17,45 20.887,65 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.197 15,71 18.804,87 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.197 17,35 20.767,95 Não

0038 - SAINDO DA PONTA DO LIMÃO, DESCENDO O RIO MERUÚ ATÉ A ESCOLA SANTO ANTONIO DE PÁDUA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
14:58:20

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 2.251 17,00 38.267,00 Sim
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L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 2.251 18,54 41.733,54 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:15:48

FLUVIAL PRÓPRIA 2.251 17,00 38.267,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:09:32

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

2.251 17,00 38.267,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:03:18

Embarcação Cooperbarq 2.251 16,00 36.016,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:15:35

marca propria marca propria 2.251 17,10 38.492,10 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:51

BARCO ARTESANAL 2.251 17,45 39.279,95 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 2.251 15,71 35.363,21 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

2.251 17,35 39.054,85 Não

0039 - SAINDO DO IGARAPÉ CARIPI, PASSANDO NO CASTANHAL ATÉ A ESCOLA SANTO ANTONIO DE PÁDUA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
14:59:18

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.296 17,00 22.032,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.296 18,54 24.027,84 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:16:24

FLUVIAL PRÓPRIA 1.296 17,00 22.032,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:09:43

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.296 17,00 22.032,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:04:01

Embarcação Cooperbarq 1.296 16,00 20.736,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:16:48

marca propria marca propria 1.296 17,10 22.161,60 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:51

barco ARTESANAL 1.296 17,45 22.615,20 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.296 15,71 20.360,16 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.296 17,35 22.485,60 Não

0040 - SAINDO DO BAIXO MERUÚ PONTA DO LIMÃO , SEGUINDO NO RIO MERUÚ ATÉ A ESCOLA SÃO SEBASTIÃO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
14:59:56

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.909 17,00 32.453,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.909 18,54 35.392,86 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:17:08

FLUVIAL PRÓPRIA 1.909 17,00 32.453,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:09:52

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.909 17,00 32.453,00 Sim
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COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:04:38

Embarcação Cooperbarq 1.909 16,00 30.544,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:17:18

marca propria marca propria 1.909 17,10 32.643,90 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:07

barco ARTESANAL 1.909 17,45 33.312,05 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.909 15,71 29.990,39 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.909 17,35 33.121,15 Não

0041 - SAINDO DO MERUÚ CENTRAL, DESCENDO NO RIO MERUÚ ATÉ A ESCOLA SÃO SEBASTIÃO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:01:59

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.685 17,00 28.645,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.685 18,54 31.239,90 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:17:59

FLUVIAL PRÓPRIA 1.685 17,00 28.645,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:10:06

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.685 17,00 28.645,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:10:23

Embarcação Cooperbarq 1.685 16,00 26.960,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:18:02

marca propria marca propria 1.685 17,10 28.813,50 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:07

barco ARTESANAL 1.685 17,45 29.403,25 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.685 15,71 26.471,35 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.685 17,35 29.234,75 Não

0042 - SAINDO DO IGARAPÉ CORÉ, SEGUINDO NO RIO MERUÚ ATÉ A BOCA DO JUTEUA E VOLTA PRA ESCOLA SÃO
SEBASTIÃO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:03:01

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.922 17,00 32.674,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.922 18,54 35.633,88 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:18:50

FLUVIAL PRÓPRIA 1.922 17,00 32.674,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:10:13

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.922 17,00 32.674,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:11:05

Embarcação Cooperbarq 1.922 16,00 30.752,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:18:31

marca propria marca propria 1.922 17,10 32.866,20 Sim
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COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:51

BARCO ARTESANAL 1.922 17,45 33.538,90 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.922 15,71 30.194,62 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.922 17,35 33.346,70 Não

0043 - SAINDO DA COMUNIDADE NOVA MACEDONIA SEGUINDO NO RIO MERUU ALTO ATÉ A ESCOLA SANTA MARIA DO
ICATU
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:04:01

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 2.592 17,00 44.064,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 2.592 18,54 48.055,68 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:19:38

FLUVIAL PRÓPRIA 2.592 17,00 44.064,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:10:21

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

2.592 17,00 44.064,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:11:40

Embarcação Cooperbarq 2.592 16,00 41.472,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:20:55

marca propria marca propria 2.592 17,10 44.323,20 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:06

BARCO ARTESANAL 2.592 17,45 45.230,40 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 2.592 15,71 40.720,32 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

2.592 17,35 44.971,20 Não

0044 - SAINDO DO GARIMPO ENTRANDO NO MAPARAQUARA, SEGUINDO ATÉ A VILAM PIQUIÁ, VOLTADO PARA A
CRECHE MÃE LUIZA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:06:48

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 983 17,00 16.711,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 983 18,54 18.224,82 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:25:19

FLUVIAL PRÓPRIA 983 17,00 16.711,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:10:27

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

983 17,00 16.711,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:12:04

Embarcação Cooperbarq 983 16,00 15.728,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:21:19

marca propria marca propria 983 17,10 16.809,30 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:51

BARCO ARTESANAL 983 17,45 17.153,35 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 983 15,71 15.442,93 Sim
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NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

983 17,35 17.055,05 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
08:33:33

EMBARACAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

983 17,32 17.025,56 Sim

0045 - SAINDO DA NASCENTE DO IGARAPÉ-AÇÚ, PASSANDO PELA ILHA POMBAL, CHEGANDO ATÉ A ESCOLA JOSÉ
VITORINO, VOLTANDO ATÉ A CRECHE MARANATA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:07:16

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.508 17,00 25.636,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.508 18,54 27.958,32 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:26:00

FLUVIAL PRÓPRIA 1.508 17,00 25.636,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:10:32

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.508 17,00 25.636,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:12:30

Embarcação Cooperbarq 1.508 16,00 24.128,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:22:02

marca propria marca propria 1.508 17,10 25.786,80 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:48

BARCO ARTESANAL 1.508 17,45 26.314,60 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.508 15,71 23.690,68 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.508 17,35 26.163,80 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
08:35:58

EMBARACAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.508 17,32 26.118,56 Sim

0046 - SAINDO PRÓXIMO DA BOCA DO RIO CRUZEIRO, PASSANDO PELO BARRACÃO COMUNITÁRIO, SUPERMERCADO
ROSA DE SARON, ENTRANDO NO IGARAPÉ JARARAQUARA, CHEGANDO PRÓXIMO DA ILHA DO ORLANDO E
RETORNANDO A ESCOLA 13 DE MAIO, TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:08:17

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.879 17,00 31.943,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.879 18,54 34.836,66 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:26:59

FLUVIAL PRÓPRIA 1.879 17,00 31.943,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:10:39

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.879 17,00 31.943,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:12:57

Embarcação Cooperbarq 1.879 16,00 30.064,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:22:33

marca propria marca propria 1.879 17,10 32.130,90 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:51

BARCO ARTESANAL 1.879 17,45 32.788,55 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.879 15,71 29.519,09 Sim



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 55 de 1392

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.879 17,35 32.600,65 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
08:37:48

EMBARACAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.879 17,32 32.544,28 Sim

0047 - SAINDO PRÓXIMO DA BOCA DO RIO CRUZEIRO, PASSANDO PELO BARRACÃO COMUNITÁRIO, SUPERMERCADO
ROSA DE SARON, ENTRANDO NO IGARAPÉ JARARAQUARA, CHEGANDO PRÓXIMO DA ILHA DO ORLANDO E
RETORNANDO A ESCOLA 13 DE MAIO, TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:09:02

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.879 17,00 31.943,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.879 18,54 34.836,66 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:27:45

FLUVIAL PRÓPRIA 1.879 17,00 31.943,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:10:45

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.879 17,00 31.943,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:13:26

Embarcação Cooperbarq 1.879 16,00 30.064,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:22:57

marca propria marca propria 1.879 17,10 32.130,90 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:44

BARCO ARTESANAL 1.879 17,45 32.788,55 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.879 15,71 29.519,09 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.879 17,35 32.600,65 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
08:38:31

EMBARACAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.879 17,32 32.544,28 Sim

0048 - SAINDO DO RIO ANAPUZINHO, PASSANDO PELO FURO SÃO JOSÉ, CHEGANDO NA BOCA DO RIO JUAREMBU ATÉ
A ESCOLA 15 DE AGOSTO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:10:29

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.771 17,00 30.107,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.771 18,54 32.834,34 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:28:35

FLUVIAL PRÓPRIA 1.771 17,00 30.107,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:10:51

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.771 17,00 30.107,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:13:50

Embarcação Cooperbarq 1.771 16,00 28.336,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:23:24

marca propria marca propria 1.771 17,10 30.284,10 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:06

BARCO ARTESANAL 1.771 17,45 30.903,95 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.771 15,71 27.822,41 Sim
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NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.771 17,35 30.726,85 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
08:39:01

EMBARACAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.771 17,32 30.673,72 Sim

0049 - SAINDO DO RIO JUARENBU, NAS PROXIMIDADES DO IGARAPÉ-MARÍ ATÉ A ESCOLA 15 DE AGOSTO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:11:18

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 2.112 17,00 35.904,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 2.112 18,54 39.156,48 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:29:17

FLUVIAL PRÓPRIA 2.112 17,00 35.904,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:10:59

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

2.112 17,00 35.904,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:14:15

Embarcação Cooperbarq 2.112 16,00 33.792,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:23:46

marca propria marca propria 2.112 17,10 36.115,20 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:50

BARCO ARTESANAL 2.112 17,45 36.854,40 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 2.112 15,71 33.179,52 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

2.112 17,35 36.643,20 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
08:41:42

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

2.112 17,32 36.579,84 Sim

0050 - CONTRONANDO A ILHOTA DO FURINHO, PASSANDO PELO PÁI INÁCIO, CRUZEIRO ATÉ A ESCOLA 15 DE AGOSTO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:12:07

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 2.678 17,00 45.526,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 2.678 18,54 49.650,12 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:30:29

FLUVIAL PRÓPRIA 2.678 17,00 45.526,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:11:05

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

2.678 17,00 45.526,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:14:36

Embarcação Cooperbarq 2.678 16,00 42.848,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:24:14

marca propria marca propria 2.678 17,10 45.793,80 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:06

BARCO ARTESANAL 2.678 17,45 46.731,10 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 2.678 15,71 42.071,38 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

2.678 17,35 46.463,30 Não
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CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
08:42:09

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

2.678 17,32 46.382,96 Sim

0051 - SAINDO DO FURO SÃO JOSÉ, PASSANDO PELO ANAPUZINHO ATÉ A ESCOLA DOM ANTONIO MACEDO COSTA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:13:01

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.685 17,00 28.645,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.685 18,54 31.239,90 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:31:30

FLUVIAL PRÓPRIA 1.685 17,00 28.645,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:11:14

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.685 17,00 28.645,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:16:58

Embarcação Cooperbarq 1.685 16,00 26.960,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:25:04

marca propria marca propria 1.685 17,10 28.813,50 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:06

BARCO ARTESANAL 1.685 17,45 29.403,25 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.685 15,71 26.471,35 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.685 17,35 29.234,75 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
08:46:53

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.685 17,32 29.184,20 Sim

0052 - RIO GARIMPO, SEGUINDO NO RIO ANAPÚ ATÉ A ESCOLA DOM ANTONIO MACEDO COSTA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:13:53

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 648 17,00 11.016,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 648 18,54 12.013,92 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:32:16

FLUVIAL PRÓPRIA 648 17,00 11.016,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:11:20

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

648 17,00 11.016,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:17:59

Embarcação Cooperbarq 648 16,00 10.368,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:25:32

marca propria marca propria 648 17,10 11.080,80 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:06

BARCO ARTESANAL 648 17,45 11.307,60 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 648 15,71 10.180,08 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

648 17,35 11.242,80 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
08:47:42

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

648 17,32 11.223,36 Sim
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0053 - DO RIO JUAREMBÚ, PASSANDO PELO FURO SÃO JOSÉ, RIO ANAPUZINHO ATÉ A ESCOLA DOM ANTONIO
MACEDO COSTA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:14:42

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.680 17,00 28.560,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.680 18,54 31.147,20 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:33:40

FLUVIAL PRÓPRIA 1.680 17,00 28.560,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:11:25

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.680 17,00 28.560,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:18:30

Embarcação Cooperbarq 1.680 16,00 26.880,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:26:02

marca propria marca propria 1.680 17,10 28.728,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:44

BARCO ARTESANAL 1.680 17,45 29.316,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.680 15,71 26.392,80 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.680 17,35 29.148,00 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
08:48:15

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.680 17,32 29.097,60 Sim

0054 - DO RIO TAPIAI NO ALTO ANAPÚ, PASSANDO O MARUIM, GARIMPO, ATÉ A ESCOLA DOM ANTONIO MACEDO
COSTA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:20:11

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 648 17,00 11.016,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 648 18,54 12.013,92 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:34:20

FLUVIAL PRÓPRIA 648 17,00 11.016,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:11:31

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

648 17,00 11.016,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:18:59

Embarcação Cooperbarq 648 16,00 10.368,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:26:40

marca propria marca propria 648 17,10 11.080,80 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:50

BARCO ARTESANAL 648 17,45 11.307,60 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 648 15,71 10.180,08 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

648 17,35 11.242,80 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
08:48:52

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

648 17,32 11.223,36 Sim
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0055 - SAINDO DA BOCA DO ANAPÚ, PASSANDO PELA ILHA DOS POMBOS, FEIJOAL ATÉ A ESCOLA DOM ANTONIO
MACEDO COSTA, TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:20:56

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.480 17,00 25.160,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.480 18,54 27.439,20 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:35:21

FLUVIAL PRÓPRIA 1.480 17,00 25.160,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:11:37

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.480 17,00 25.160,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:19:56

Embarcação Cooperbarq 1.480 16,00 23.680,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:27:07

marca propria marca propria 1.480 17,10 25.308,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:06

BARCO ARTESANAL 1.480 17,45 25.826,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.480 15,71 23.250,80 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.480 17,35 25.678,00 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
08:49:29

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.480 17,32 25.633,60 Sim

0056 - SAINDO DA BOCA DO ANAPÚ, PASSANDO PELA ILHA DOS POMBOS, FEIJOAL ATÉ A ESCOLA DOM ANTONIO
MACEDO COSTA, TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:21:47

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.480 17,00 25.160,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.480 18,54 27.439,20 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:37:49

FLUVIAL PRÓPRIA 1.480 17,00 25.160,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:11:43

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.480 17,00 25.160,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:22:16

Embarcação Cooperbarq 1.480 16,00 23.680,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:27:31

marca propria marca propria 1.480 17,10 25.308,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:06

BARCO ARTESANAL 1.480 17,45 25.826,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.480 15,71 23.250,80 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.480 17,35 25.678,00 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
08:50:02

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.480 17,32 25.633,60 Sim

0057 - SAINDO DO RIO TAPIAÍ, ENTRANDO NO MARUÍM BAIXANDO ATÉ A ESCOLA DOM ANTONIO MACEDO COSTA
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:22:42

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 935 17,00 15.895,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 935 18,54 17.334,90 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:38:29

FLUVIAL PRÓPRIA 935 17,00 15.895,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:11:49

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

935 17,00 15.895,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:22:51

Embarcação Cooperbarq 935 16,00 14.960,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:27:57

marca propria marca propria 935 17,10 15.988,50 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:05

BARCO ARTESANAL 935 17,45 16.315,75 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 935 15,71 14.688,85 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

935 17,35 16.222,25 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
08:50:28

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

935 17,32 16.194,20 Sim

0058 - SAINDO DO ALTO ANAPÚ PASSANDO PELA ASSEMBLÉIA DE DEUS ATÉ A ESCOLA DOM ANTONIO MACEDO
COSTA, TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:23:16

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.415 17,00 24.055,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.415 18,54 26.234,10 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:39:22

FLUVIAL PRÓPRIA 1.415 17,00 24.055,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:11:55

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.415 17,00 24.055,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:23:17

Embarcação Cooperbarq 1.415 16,00 22.640,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:28:31

marca propria marca propria 1.415 17,10 24.196,50 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:49

BARCO ARTESANAL 1.415 17,45 24.691,75 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.415 15,71 22.229,65 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.415 17,35 24.550,25 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
08:50:53

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.415 17,32 24.507,80 Sim

0059 - SAINDO DO ALTO ANAPÚ PASSANDO PELA ASSEMBLÉIA DE DEUS ATÉ A ESCOLA DOM ANTONIO MACEDO
COSTA, TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:24:32

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.415 17,00 24.055,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.415 18,54 26.234,10 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:39:55

FLUVIAL PRÓPRIA 1.415 17,00 24.055,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:12:02

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.415 17,00 24.055,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:24:05

Embarcação Cooperbarq 1.415 16,00 22.640,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:28:53

marca propria marca propria 1.415 17,10 24.196,50 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:05

BARCO ARTESANAL 1.415 17,45 24.691,75 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.415 15,71 22.229,65 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.415 17,35 24.550,25 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
08:51:14

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.415 17,32 24.507,80 Sim

0060 - RIO JUAREMBU, PASSANDO PELA COMUNIDADE CRUZEIRO, COMUNIDADE GARIMPO ATÉ A ESCOLA DOM
ANTONIO MACEDO COSTA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:26:44

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.296 17,00 22.032,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.296 18,54 24.027,84 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:40:44

FLUVIAL PRÓPRIA 1.296 17,00 22.032,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:12:11

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.296 17,00 22.032,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:24:38

Embarcação Cooperbarq 1.296 16,00 20.736,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:29:16

marca propria marca propria 1.296 17,10 22.161,60 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:05

BARCO ARTESANAL 1.296 17,45 22.615,20 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.296 15,71 20.360,16 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.296 17,35 22.485,60 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
08:51:43

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.296 17,32 22.446,72 Sim

0061 - SAINDO DO RIO COELHO, ENTRANDO NO BAIXO ANAPÚ, PASSANDO PELA ILHA DO MICA, PARANDO NA ESCOLA
JOSÉ VITORINO SEGUINDO ATÉ A CRECHE MARANATA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:27:50

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.037 17,00 17.629,00 Sim
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L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.037 18,54 19.225,98 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:44:35

FLUVIAL PRÓPRIA 1.037 17,00 17.629,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:12:21

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.037 17,00 17.629,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:25:15

Embarcação Cooperbarq 1.037 16,00 16.592,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:30:01

marca propria marca propria 1.037 17,10 17.732,70 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:51

BARCO ARTESANAL 1.037 17,45 18.095,65 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.037 15,71 16.291,27 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.037 17,35 17.991,95 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
08:52:16

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.037 17,32 17.960,84 Sim

0062 - SAINDO DO FEIJOAL NO BAIXO ANAPÚ PASSANDO PELA ILHA POMBAL ATÉ A ESCOLA JOSÉ VITORINO PENA DE
MORAES, TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:29:49

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 801 17,00 13.617,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 801 18,54 14.850,54 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:45:21

FLUVIAL PRÓPRIA 801 17,00 13.617,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:12:31

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

801 17,00 13.617,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:25:41

Embarcação Cooperbarq 801 16,00 12.816,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:30:27

marca propria marca propria 801 17,10 13.697,10 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:44

BARCO ARTESANAL 801 17,45 13.977,45 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 801 15,71 12.583,71 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

801 17,35 13.897,35 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
08:52:51

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

801 17,32 13.873,32 Sim

0063 - SAINDO DO FEIJOAL NO BAIXO ANAPÚ PASSANDO PELA ILHA POMBAL ATÉ A ESCOLA JOSÉ VITORINO PENA DE
MORAES, TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:30:37

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 864 17,00 14.688,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 864 18,54 16.018,56 Sim
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L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:46:05

FLUVIAL PRÓPRIA 864 17,00 14.688,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:12:39

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

864 17,00 14.688,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:26:05

Embarcação Cooperbarq 864 16,00 13.824,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:30:49

marca propria marca propria 864 17,10 14.774,40 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:05

BARCO ARTESANAL 864 17,45 15.076,80 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 864 15,71 13.573,44 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

864 17,35 14.990,40 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
08:53:18

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

864 17,32 14.964,48 Sim

0064 - SAINDO DO RIO DO RIO COELHO, ENTRANDO NO BAIXO ANAPU, PASSANDO PELA ILHA DA SERRARIA,
PASSANDO A ESCOLA JOSÉ VITORINO SEGUINDO ATÉ A CRECHE MARANATA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:31:51

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 864 17,00 14.688,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 864 18,54 16.018,56 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:46:43

FLUVIAL PRÓPRIA 864 17,00 14.688,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:12:45

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

864 17,00 14.688,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:26:31

Embarcação Cooperbarq 864 16,00 13.824,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:31:12

marca propria marca propria 864 17,10 14.774,40 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:44

BARCO ARTESANAL 864 17,45 15.076,80 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 864 15,71 13.573,44 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

864 17,35 14.990,40 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
08:53:49

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

864 17,32 14.964,48 Sim

0065 - SAINDO RIO ANA IGARAPÉ, SEGUINDO ATÉ O RIO GOIABATUBA, ENTRANDO NO BAIXO ANAPÚ ATÉ A ESCOLA
JOSÉ VITORINO PENA DE MORAES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:32:50

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.037 17,00 17.629,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.037 18,54 19.225,98 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:47:32

FLUVIAL PRÓPRIA 1.037 17,00 17.629,00 Sim
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BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:12:51

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.037 17,00 17.629,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:26:54

Embarcação Cooperbarq 1.037 16,00 16.592,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:31:37

marca propria marca propria 1.037 17,10 17.732,70 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:05

BARCO ARTESANAL 1.037 17,45 18.095,65 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.037 15,71 16.291,27 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.037 17,35 17.991,95 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
08:54:20

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.037 17,32 17.960,84 Sim

0066 - SAINDO DA NASCENTE DO IGARAPÉ-AÇÚ, PASSANDO PELA ILHA POMBAL, CHEGANDO ATÉ A ESCOLA JOSÉ
VITORINO PENA DE MORAES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:33:42

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.037 17,00 17.629,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.037 18,54 19.225,98 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:48:10

FLUVIAL PRÓPRIA 1.037 17,00 17.629,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:12:57

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.037 17,00 17.629,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:27:18

Embarcação Cooperbarq 1.037 16,00 16.592,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:32:04

marca propria marca propria 1.037 17,10 17.732,70 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:44

BARCO ARTESANAL 1.037 17,45 18.095,65 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.037 15,71 16.291,27 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.037 17,35 17.991,95 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
08:54:50

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.037 17,32 17.960,84 Sim

0067 - SAINDO DA ILHA DO BATUQUE, ATRAVESSANDO A BAÍA, ENTRANDO NO BAIXO ANAPÚ ATÉ A ESCOLA JOSÉ
VITORINO PENA DE MORAES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:35:12

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.512 17,00 25.704,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.512 18,54 28.032,48 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:48:46

FLUVIAL PRÓPRIA 1.512 17,00 25.704,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:13:04

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.512 17,00 25.704,00 Sim



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 65 de 1392

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:27:42

Embarcação Cooperbarq 1.512 16,00 24.192,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:32:27

marca propria marca propria 1.512 17,10 25.855,20 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:48

BARCO ARTESANAL 1.512 17,45 26.384,40 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.512 15,71 23.753,52 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.512 17,35 26.233,20 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
08:55:28

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.512 17,32 26.187,84 Sim

0068 - SAINDO DA ILHA DO BATUQUE, ATRAVESSANDO A BAÍA, ENTRANDO NO BAIXO ANAPÚ ATÉ A ESCOLA JOSÉ
VITORINO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:35:57

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.555 17,00 26.435,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.555 18,54 28.829,70 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:49:52

FLUVIAL PRÓPRIA 1.555 17,00 26.435,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:13:15

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.555 17,00 26.435,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:28:08

Embarcação Cooperbarq 1.555 16,00 24.880,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:32:52

marca propria marca propria 1.555 17,10 26.590,50 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:48

BARCO ARTESANAL 1.555 17,45 27.134,75 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.555 15,71 24.429,05 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.555 17,35 26.979,25 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
08:55:47

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.555 17,32 26.932,60 Sim

0069 - DO RIO GOIABATUBA, PASSANDO PELO RIO MAIAUATÁ ENTRANDO PELO BAIXO ANAPU ATÉ A ESCOLA JOSÉ
VITORINO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:37:00

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.555 17,00 26.435,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.555 18,54 28.829,70 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:50:31

FLUVIAL PRÓPRIA 1.555 17,00 26.435,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:13:21

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.555 17,00 26.435,00 Sim
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COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:28:46

Embarcação Cooperbarq 1.555 16,00 24.880,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:33:14

marca propria marca propria 1.555 17,10 26.590,50 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:05

BARCO ARTESANAL 1.555 17,45 27.134,75 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.555 15,71 24.429,05 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.555 17,35 26.979,25 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
08:56:03

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.555 17,32 26.932,60 Sim

0070 - SAINDO DA ILHA DA SERRARIA, PASSANDO PELA MARGEM ESQUERDA DO BAIXO ANAPU ATÉ A ESCOLA JOSÉ
VITORINO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:37:39

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.285 17,00 21.845,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.285 18,54 23.823,90 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:51:03

FLUVIAL PRÓPRIA 1.285 17,00 21.845,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:13:27

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.285 17,00 21.845,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:29:14

Embarcação Cooperbarq 1.285 16,00 20.560,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:33:42

marca propria marca propria 1.285 17,10 21.973,50 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:50

BARCO ARTESANAL 1.285 17,45 22.423,25 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.285 15,71 20.187,35 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.285 17,35 22.294,75 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
08:56:28

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.285 17,32 22.256,20 Sim

0071 - SAINDO DA COSTA MARAPATÁ, PASSANDO PELO RIO GOIABATUBA ATÉ A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS
GRAÇAS, TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:38:49

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 2.246 17,00 38.182,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 2.246 18,54 41.640,84 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:52:24

FLUVIAL PRÓPRIA 2.246 17,00 38.182,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:13:37

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

2.246 17,00 38.182,00 Sim
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COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:29:57

Embarcação Cooperbarq 2.246 16,00 35.936,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:34:30

marca propria marca propria 2.246 17,10 38.406,60 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:50

BARCO ARTESANAL 2.246 17,45 39.192,70 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 2.246 15,71 35.284,66 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

2.246 17,35 38.968,10 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
08:57:00

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

2.246 17,32 38.900,72 Sim

0072 - SAINDO DA COSTA MARAPATÁ, PASSANDO PELO RIO GOIABATUBA ATÉ A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS
GRAÇAS, TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:39:30

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 2.246 17,00 38.182,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 2.246 18,54 41.640,84 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:52:55

FLUVIAL PRÓPRIA 2.246 17,00 38.182,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:13:44

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

2.246 17,00 38.182,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:30:30

Embarcação Cooperbarq 2.246 16,00 35.936,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:34:53

marca propria marca propria 2.246 17,10 38.406,60 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:50

BARCO ARTESANAL 2.246 17,45 39.192,70 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 2.246 15,71 35.284,66 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

2.246 17,35 38.968,10 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
08:57:19

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

2.246 17,32 38.900,72 Sim

0073 - SAINDO DO RIO TAPIAÍ NO DISTRITO DE ANAPÚ ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ, TUNRO, MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:40:12

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.830 17,00 31.110,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.830 18,54 33.928,20 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:53:42

FLUVIAL PRÓPRIA 1.830 17,00 31.110,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:13:52

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.830 17,00 31.110,00 Sim
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COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:36:56

Embarcação Cooperbarq 1.830 16,00 29.280,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:35:25

marca propria marca propria 1.830 17,10 31.293,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:49

BARCO ARTESANAL 1.830 17,45 31.933,50 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.830 15,71 28.749,30 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.830 17,35 31.750,50 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
08:57:48

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.830 17,32 31.695,60 Sim

0074 - SAINDO DO RIO TAPIAÍ NO DISTRITO DE ANAPÚ ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ, TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:41:56

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.830 17,00 31.110,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.830 18,54 33.928,20 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:54:10

FLUVIAL PRÓPRIA 1.830 17,00 31.110,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:13:56

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.830 17,00 31.110,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:37:39

Embarcação Cooperbarq 1.830 16,00 29.280,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:35:59

marca propria marca propria 1.830 17,10 31.293,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:44

BARCO ARTESANAL 1.830 17,45 31.933,50 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:07

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.830 15,71 28.749,30 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.830 17,35 31.750,50 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
08:58:06

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.830 17,32 31.695,60 Sim

0075 - SAINDO DO INICIO DO RIO MARUIM DA ASSOCIAÇÃO DE ACENTAMENTO ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ, TURNO
MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:44:46

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.145 17,00 19.465,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.145 18,54 21.228,30 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:54:52

FLUVIAL PRÓPRIA 1.145 17,00 19.465,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:14:00

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.145 17,00 19.465,00 Sim
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COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:38:13

Embarcação Cooperbarq 1.145 16,00 18.320,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:36:24

marca propria marca propria 1.145 17,10 19.579,50 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:46

BARCO ARTESANAL 1.145 17,45 19.980,25 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.145 15,71 17.987,95 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.145 17,35 19.865,75 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
08:58:22

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.145 17,32 19.831,40 Sim

0076 - SAINDO DO INICIO DO RIO MARUIM DA ASSOCIAÇÃO DE ACENTAMENTO ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ, TURNO
TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:45:19

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.145 17,00 19.465,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.145 18,54 21.228,30 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:55:26

FLUVIAL PRÓPRIA 1.145 17,00 19.465,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:14:04

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.145 17,00 19.465,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:38:52

Embarcação Cooperbarq 1.145 16,00 18.320,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:36:47

marca propria marca propria 1.145 17,10 19.579,50 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:48

BARCO ARTESANAL 1.145 17,45 19.980,25 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.145 15,71 17.987,95 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.145 17,35 19.865,75 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
08:58:43

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.145 17,32 19.831,40 Sim

0077 - SAINDO DO ALTO ANAPÚ, PASSANDO PELA ASSSEMBLEIA DE DEUS ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ, TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:47:55

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 384 17,00 6.528,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 384 18,54 7.119,36 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:56:08

FLUVIAL PRÓPRIA 384 17,00 6.528,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:14:09

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

384 17,00 6.528,00 Sim
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COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:39:24

Embarcação Cooperbarq 384 16,00 6.144,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:37:08

marca propria marca propria 384 17,10 6.566,40 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:04

BARCO ARTESANAL 384 17,45 6.700,80 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 384 15,71 6.032,64 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

384 17,35 6.662,40 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
08:59:12

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

384 17,32 6.650,88 Sim

0078 - SAINDO DO ALTO ANAPÚ, PASSANDO PELA ASSSEMBLEIA DE DEUS ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ, TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:48:39

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 384 17,00 6.528,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 384 18,54 7.119,36 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:56:33

FLUVIAL PRÓPRIA 384 17,00 6.528,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:14:14

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

384 17,00 6.528,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:48:12

Embarcação Cooperbarq 384 16,00 6.144,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:37:33

marca propria marca propria 384 17,10 6.566,40 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:49

BARCO ARTESANAL 384 17,45 6.700,80 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 384 15,71 6.032,64 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

384 17,35 6.662,40 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
08:59:28

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

384 17,32 6.650,88 Sim

0079 - SAINDO DAS PROXIMIDADES DA ESCOLA MAJOR MOURA CARVALHO CHEGANDO ATÉ A COMUNIDADE SANTO
ANTONIO DO CAJÍ, TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:49:59

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.728 17,00 29.376,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.728 18,54 32.037,12 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:57:13

FLUVIAL PRÓPRIA 1.728 17,00 29.376,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:14:18

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.728 17,00 29.376,00 Sim
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COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:48:55

Embarcação Cooperbarq 1.728 16,00 27.648,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:37:59

marca propria marca propria 1.728 17,10 29.548,80 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:46

BARCO ARTESANAL 1.728 17,45 30.153,60 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.728 15,71 27.146,88 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.728 17,35 29.980,80 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
08:59:58

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.728 17,32 29.928,96 Sim

0080 - SAINDO DAS PROXIMIDADES DA ESCOLA MAJOR MOURA CARVALHO CHEGANDO ATÉ A COMUNIDADE SANTO
ANTONIO DO CAJÍ, TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:50:45

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.728 17,00 29.376,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.728 18,54 32.037,12 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
21:57:43

FLUVIAL PRÓPRIA 1.728 17,00 29.376,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:14:22

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.728 17,00 29.376,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:49:22

Embarcação Cooperbarq 1.728 16,00 27.648,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:38:32

marca propria marca propria 1.728 17,10 29.548,80 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:48

BARCO ARTESANAL 1.728 17,45 30.153,60 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.728 15,71 27.146,88 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.728 17,35 29.980,80 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
09:00:18

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.728 17,32 29.928,96 Sim

0081 - DO IGARAPÉ CASTANHAL SUBINDO NO RIO CAJÍ PASSANDO PELA ESCOLA NOVA ALIANÇA ATÉ A VILA DE
IGARAPEZINHO, TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:52:32

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 3.283 17,00 55.811,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 3.283 18,54 60.866,82 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:13:48

FLUVIAL PRÓPRIA 3.283 17,00 55.811,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:31:18

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

3.283 17,00 55.811,00 Sim
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COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:50:18

Embarcação Cooperbarq 3.283 16,00 52.528,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:39:26

marca propria marca propria 3.283 17,10 56.139,30 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:49

BARCO ARTESANAL 3.283 17,45 57.288,35 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 3.283 15,71 51.575,93 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

3.283 17,35 56.960,05 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
09:00:50

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

3.283 17,32 56.861,56 Sim

0082 - DA COMUNIDADE SANTO ANTONIO PASSANDO PELO FELIPEQUARA, SÃO JOÃO CHEGANDO A VILA
IGARAPEZINHO ESCOLA NS NAZARÉ, TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:53:29

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 2.009 17,00 34.153,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 2.009 18,54 37.246,86 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:14:36

FLUVIAL PRÓPRIA 2.009 17,00 34.153,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:31:25

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

2.009 17,00 34.153,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:50:44

Embarcação Cooperbarq 2.009 16,00 32.144,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:39:53

marca propria marca propria 2.009 17,10 34.353,90 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:48

BARCO ARTESANAL 2.009 17,45 35.057,05 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 2.009 15,71 31.561,39 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

2.009 17,35 34.856,15 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
09:01:09

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

2.009 17,32 34.795,88 Sim

0083 - DO IGARAPÉ CASTANHAL SUBINDO NO RIO CAJÍ PASSANDO PELA ESCOLA NOVA ALIANÇA ATÉ A VILA DE
IGARAPEZINHO, TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:55:06

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 3.283 17,00 55.811,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 3.283 18,54 60.866,82 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:15:21

FLUVIAL PRÓPRIA 3.283 17,00 55.811,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:31:29

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

3.283 17,00 55.811,00 Sim
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COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:51:06

Embarcação Cooperbarq 3.283 16,00 52.528,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:40:16

marca propria marca propria 3.283 17,10 56.139,30 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:04

BARCO ARTESANAL 3.283 17,45 57.288,35 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 3.283 15,71 51.575,93 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

3.283 17,35 56.960,05 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
09:01:31

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

3.283 17,32 56.861,56 Sim

0084 - DA COMUNIDADE SANTO ANTONIO PASSANDO PELO FELIPEQUARA, SÃO JOÃO CHEGANDO A VILA
IGARAPEZINHO ESCOLA NS NAZARÉ, TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:55:36

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 2.009 17,00 34.153,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 2.009 18,54 37.246,86 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:16:04

FLUVIAL PRÓPRIA 2.009 17,00 34.153,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:31:33

barco artesanal
madeiraconstrução
artesa

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

2.009 17,00 34.153,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:51:27

Embarcação Cooperbarq 2.009 16,00 32.144,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:40:39

marca propria marca propria 2.009 17,10 34.353,90 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:04

BARCO ARTESANAL 2.009 17,45 35.057,05 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 2.009 15,71 31.561,39 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

2.009 17,35 34.856,15 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
09:01:54

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

2.009 17,32 34.795,88 Sim

0085 - DO ALTO ICARUÇAUA, SAINDO DO RIO CAJÍ ATÉ A VILA DE IGARAPÉZINHO A ESCOLA NOSSA SENHORA DE
NAZARÉ IGARAPEZINHO, TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:56:11

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 2.376 17,00 40.392,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 2.376 18,54 44.051,04 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:16:39

FLUVIAL PRÓPRIA 2.376 17,00 40.392,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:31:42

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

2.376 17,00 40.392,00 Sim
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COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:51:53

Embarcação Cooperbarq 2.376 16,00 38.016,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:41:03

marca propria marca propria 2.376 17,10 40.629,60 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:04

BARCO ARTESANAL 2.376 17,45 41.461,20 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 2.376 15,71 37.326,96 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

2.376 17,35 41.223,60 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
09:02:20

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

2.376 17,32 41.152,32 Sim

0086 - DO ALTO ICARUÇAUA, SAINDO DO RIO CAJÍ ATÉ A VILA DE IGARAPÉZINHO A ESCOLA NOSSA SENHORA DE
NAZARÉ IGARAPEZINHO, TURNO tarde
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:56:54

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 2.376 17,00 40.392,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 2.376 18,54 44.051,04 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:17:25

FLUVIAL PRÓPRIA 2.376 17,00 40.392,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:31:48

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

2.376 17,00 40.392,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:52:17

Embarcação Cooperbarq 2.376 16,00 38.016,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:41:25

marca propria marca propria 2.376 17,10 40.629,60 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:04

BARCO ARTESANAL 2.376 17,45 41.461,20 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 2.376 15,71 37.326,96 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

2.376 17,35 41.223,60 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
09:02:40

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

2.376 17,32 41.152,32 Sim

0087 - SAINDO DA COMUNIDADE NOVA ALIANÇA ATÉ A ESCOLA SÃO JOAQUIM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:57:48

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.836 17,00 31.212,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.836 18,54 34.039,44 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:17:51

FLUVIAL PRÓPRIA 1.836 17,00 31.212,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:31:53

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.836 17,00 31.212,00 Sim
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COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:52:47

Embarcação Cooperbarq 1.836 16,00 29.376,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:41:48

marca propria marca propria 1.836 17,10 31.395,60 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:03

BARCO ARTESANAL 1.836 17,45 32.038,20 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.836 15,71 28.843,56 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.836 17,35 31.854,60 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
09:03:03

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.836 17,32 31.799,52 Sim

0088 - SAINDO DO IGARAPÉ JUPATICAIA, SUBINDO NO RIO CAJÍ ATÉ A ESCOLA SÃO JOAQUIM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:58:34

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.728 17,00 29.376,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.728 18,54 32.037,12 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:18:24

FLUVIAL PRÓPRIA 1.728 17,00 29.376,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:53:20

Embarcação Cooperbarq 1.728 16,00 27.648,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:42:12

marca propria marca propria 1.728 17,10 29.548,80 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:03

BARCO ARTESANAL 1.728 17,45 30.153,60 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:32:29

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.728 17,00 29.376,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.728 15,71 27.146,88 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.728 17,35 29.980,80 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
09:03:20

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.728 17,32 29.928,96 Sim

0089 - SAINDO PROXIMO DA IGREJA BOA VISTA, SEGUINDO NO RIO CAJÍ ATÉ A ESCOLA SÃO JOAQUIM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
15:59:34

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.296 17,00 22.032,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.296 18,54 24.027,84 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:18:53

FLUVIAL PRÓPRIA 1.296 17,00 22.032,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:32:48

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.296 17,00 22.032,00 Sim
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COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:53:46

Embarcação Cooperbarq 1.296 16,00 20.736,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:42:36

marca propria marca propria 1.296 17,10 22.161,60 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:03

BARCO ARTESANAL 1.296 17,45 22.615,20 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.296 15,71 20.360,16 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.296 17,35 22.485,60 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
09:03:49

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.296 17,32 22.446,72 Sim

0090 - SAINDO PROXIMO DA IGREJA BOA VISTA, SEGUINDO NO RIO CAJÍ ATÉ A ESCOLA SÃO JOAQUIM, TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:04:07

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.296 17,00 22.032,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.296 18,54 24.027,84 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:19:25

FLUVIAL PRÓPRIA 1.296 17,00 22.032,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:33:00

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.296 17,00 22.032,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:54:11

Embarcação Cooperbarq 1.296 16,00 20.736,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:42:58

marca propria marca propria 1.296 17,10 22.161,60 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:48

BARCO ARTESANAL 1.296 17,45 22.615,20 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.296 15,71 20.360,16 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.296 17,35 22.485,60 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
09:04:07

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.296 17,32 22.446,72 Sim

0091 - SAINDO DA COMUNIDADE NOVA ALIANÇA ATÉ A ESCOLA SÃO JOAQUIM, TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:06:34

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.836 17,00 31.212,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.836 18,54 34.039,44 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:20:03

FLUVIAL PRÓPRIA 1.836 17,00 31.212,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:33:45

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.836 17,00 31.212,00 Sim
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COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:54:56

Embarcação Cooperbarq 1.836 16,00 29.376,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:43:47

marca propria marca propria 1.836 17,10 31.395,60 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:03

BARCO ARTESANAL 1.836 17,45 32.038,20 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.836 15,71 28.843,56 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.836 17,35 31.854,60 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
09:04:57

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.836 17,32 31.799,52 Sim

0092 - SAINDO DO ALTO ICARUÇAUA SEGUINDO ATÉ A PARTE DE BAIXO DO RIO E RETORNANDO ATÉ A ESCOLA
JESUS DE NAZARÉ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:07:10

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 4.925 17,00 83.725,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 4.925 18,54 91.309,50 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:20:44

FLUVIAL PRÓPRIA 4.925 17,00 83.725,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

01/09/2021 -
17:13:27

barco artesanal
madeira

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

4.925 17,00 83.725,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:55:18

Embarcação Cooperbarq 4.925 16,00 78.800,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:44:15

marca propria marca propria 4.925 17,10 84.217,50 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:03

BARCO ARTESANAL 4.925 17,45 85.941,25 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 4.925 15,71 77.371,75 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

4.925 17,35 85.448,75 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
09:05:26

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

4.925 17,32 85.301,00 Sim

0093 - SAINDO DA VILA SÃO JOÃO, SEGUINDO PELO FURO DO SECO ATÉ A ESCOLA ALVARO VARGES DE ARAUJO,
TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:07:44

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 914 17,00 15.538,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 914 18,54 16.945,56 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:21:58

FLUVIAL PRÓPRIA 914 17,00 15.538,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:33:51

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

914 17,00 15.538,00 Sim
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COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:55:42

Embarcação Cooperbarq 914 16,00 14.624,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:44:40

marca propria marca propria 914 17,10 15.629,40 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:03

BARCO ARTESANAL 914 17,45 15.949,30 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 914 15,71 14.358,94 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

914 17,35 15.857,90 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
09:06:51

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

914 17,32 15.830,48 Sim

0094 - SAINDO DA VILA SÃO JOÃO, SEGUINDO PELO FURO DO SECO ATÉ A ESCOLA ALVARO VARGES DE ARAUJO,
TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:08:38

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 914 17,00 15.538,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 914 18,54 16.945,56 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:22:24

FLUVIAL PRÓPRIA 914 17,00 15.538,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:34:01

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

914 17,00 15.538,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:56:05

Embarcação Cooperbarq 914 16,00 14.624,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:45:05

marca propria marca propria 914 17,10 15.629,40 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:03

BARCO ARTESANAL 914 17,45 15.949,30 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 914 15,71 14.358,94 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

914 17,35 15.857,90 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
09:07:24

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

914 17,32 15.830,48 Sim

0095 - DO INÍCIO DO ALTO MURUTIPUCU, ENTRANDO NO ACAPUTEUA E RETORNANDO ATÉ A ESCOLA ÁLVARO
VARGES DE ARAÚJO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:09:11

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.976 17,00 33.592,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.976 18,54 36.635,04 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:23:04

FLUVIAL PRÓPRIA 1.976 17,00 33.592,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:34:07

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.976 17,00 33.592,00 Sim
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COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:56:28

Embarcação Cooperbarq 1.976 16,00 31.616,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:45:31

marca propria marca propria 1.976 17,10 33.789,60 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:03

BARCO ARTESANAL 1.976 17,45 34.481,20 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.976 15,71 31.042,96 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.976 17,35 34.283,60 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
09:07:46

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.976 17,32 34.224,32 Sim

0096 - SAINDO DO FURO DO BAZAR NO RIO DAS FLORES PASSANDO PELA VILA CORRÊA ATÉ A ESCOLA ÁLVARO
VARGES DE ARAÚJO, TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:09:50

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.676 17,00 28.492,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.676 18,54 31.073,04 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:23:46

FLUVIAL PRÓPRIA 1.676 17,00 28.492,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:34:14

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.676 17,00 28.492,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:56:56

Embarcação Cooperbarq 1.676 16,00 26.816,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:45:57

marca propria marca propria 1.676 17,10 28.659,60 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:02

BARCO ARTESANAL 1.676 17,45 29.246,20 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.676 15,71 26.329,96 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.676 17,35 29.078,60 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
09:08:05

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.676 17,32 29.028,32 Sim

0097 - SAINDO DA COMUNIDADE DO BUÇÚ NO MERUÚ AÇÚ, CHEGANDO PROXIMO DO MAMANGAL MIRI VOLTANDO ATÉ
O FURO DO SECO E SEGUINDO ATÉ A ESCOLA ÁLVARO VARGES DE ARAÚJO, TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:10:26

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.194 17,00 20.298,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.194 18,54 22.136,76 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:24:32

FLUVIAL PRÓPRIA 1.194 17,00 20.298,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:34:18

barco artesanal
madeiraconstrução
artesa

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.194 17,00 20.298,00 Sim
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COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:57:26

Embarcação Cooperbarq 1.194 16,00 19.104,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:46:18

marca propria marca propria 1.194 17,10 20.417,40 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:02

BARCO ARTESANAL 1.194 17,45 20.835,30 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.194 15,71 18.757,74 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.194 17,35 20.715,90 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
09:08:29

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.194 17,32 20.680,08 Sim

0098 - DO INÍCIO DO ALTO MURUTIPUCU, ENTRANDO NO ACAPUTEUA E RETORNANDO ATÉ A ESCOLA ÁLVARO
VARGES DE ARAÚJO, TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:11:02

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.976 17,00 33.592,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.976 18,54 36.635,04 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:25:22

FLUVIAL PRÓPRIA 1.976 17,00 33.592,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:34:24

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.976 17,00 33.592,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:57:55

Embarcação Cooperbarq 1.976 16,00 31.616,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:46:41

marca propria marca propria 1.976 17,10 33.789,60 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:02

BARCO ARTESANAL 1.976 17,45 34.481,20 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.976 15,71 31.042,96 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.976 17,35 34.283,60 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
09:08:54

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.976 17,32 34.224,32 Sim

0099 - SAINDO DA ENTRADA DO RIO SÃO DOMINGOS, PASSANDO PELA VILA DO CALAFATE, RIO MAIAUATÁ, ENTRANDO
NO RIO MURUTIPUCU ATÉ A ÁLVARO VARGES DE ARAÚJO, TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:13:01

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.229 17,00 20.893,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.229 18,54 22.785,66 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:25:58

FLUVIAL PRÓPRIA 1.229 17,00 20.893,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:34:29

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.229 17,00 20.893,00 Sim
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COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:58:18

Embarcação Cooperbarq 1.229 16,00 19.664,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:47:08

marca propria marca propria 1.229 17,10 21.015,90 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:02

BARCO ARTESANAL 1.229 17,45 21.446,05 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.229 15,71 19.307,59 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.229 17,35 21.323,15 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
09:09:15

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.229 17,32 21.286,28 Sim

0100 - SAINDO DO FURO DO BAZAR NO RIO DAS FLORES PASSANDO PELA VILA CORRÊA ATÉ A ESCOLA ÁLVARO
VARGES DE ARAÚJO, TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:14:51

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.676 17,00 28.492,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.676 18,54 31.073,04 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:26:30

FLUVIAL PRÓPRIA 1.676 17,00 28.492,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:34:37

barco artesanal
madeira

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.676 17,00 28.492,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:58:40

Embarcação Cooperbarq 1.676 16,00 26.816,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:47:32

marca propria marca propria 1.676 17,10 28.659,60 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:02

BARCO ARTESANAL 1.676 17,45 29.246,20 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.676 15,71 26.329,96 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.676 17,35 29.078,60 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
09:09:41

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.676 17,32 29.028,32 Sim

0101 - SAINDO DA COMUNIDADE DO BUÇÚ NO MERUÚ AÇÚ, CHEGANDO PROXIMO DO MAMANGAL MIRI VOLTANDO ATÉ
O FURO DO SECO E SEGUINDO ATÉ A ESCOLA ÁLVARO VARGES DE ARAÚJO, TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:15:42

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.194 17,00 20.298,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.194 18,54 22.136,76 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:27:37

FLUVIAL PRÓPRIA 1.194 17,00 20.298,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
17:59:38

Embarcação Cooperbarq 1.194 16,00 19.104,00 Sim
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V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:48:07

marca propria marca propria 1.194 17,10 20.417,40 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:02

BARCO ARTESANAL 1.194 17,45 20.835,30 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:35:03

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.194 17,00 20.298,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.194 15,71 18.757,74 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.194 17,35 20.715,90 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
09:10:06

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.194 17,32 20.680,08 Sim

0102 - SAINDO DA VILA CORRÊA, PASSANDO PELO RIO SÃO MARTINHO ATÉ A ESCOLA ÁLVARO VARGES DE ARAÚJO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:16:21

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 924 17,00 15.708,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 924 18,54 17.130,96 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:28:14

FLUVIAL PRÓPRIA 924 17,00 15.708,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
18:00:01

Embarcação Cooperbarq 924 16,00 14.784,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:48:31

marca propria marca propria 924 17,10 15.800,40 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:49

BARCO ARTESANAL 924 17,45 16.123,80 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:35:26

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

924 17,00 15.708,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 924 15,71 14.516,04 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

924 17,35 16.031,40 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
09:10:35

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

924 17,32 16.003,68 Sim

0103 - SAINDO DO IGARAPÉ DA MUNDICA, SEGUINDO NO FURO DO PAJÉ, ENTRANDO NO RIO MURUTIPUCÚ ATÉ A
ESCOLA ÁLVARO VARGES DE ARAÚJO, TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:17:31

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.374 17,00 23.358,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.374 18,54 25.473,96 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:29:20

FLUVIAL PRÓPRIA 1.374 17,00 23.358,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
18:00:23

Embarcação Cooperbarq 1.374 16,00 21.984,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:48:54

marca propria marca propria 1.374 17,10 23.495,40 Sim
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COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:49

BARCO ARTESANAL 1.374 17,45 23.976,30 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:37:32

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.374 17,00 23.358,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.374 15,71 21.585,54 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.374 17,35 23.838,90 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
09:10:53

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.374 17,32 23.797,68 Sim

0104 - SAINDO DO IGARAPÉ DA MUNDICA, SEGUINDO NO FURO DO PAJÉ, ENTRANDO NO RIO MURUTIPUCÚ ATÉ A
ESCOLA ÁLVARO VARGES DE ARAÚJO, TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:18:24

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.374 17,00 23.358,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.374 18,54 25.473,96 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:30:29

FLUVIAL PRÓPRIA 1.374 17,00 23.358,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
18:08:27

Embarcação Cooperbarq 1.374 16,00 21.984,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:49:28

marca propria marca propria 1.374 17,10 23.495,40 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:46

BARCO ARTESANAL 1.374 17,45 23.976,30 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:37:52

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.374 17,00 23.358,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.374 15,71 21.585,54 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.374 17,35 23.838,90 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
09:11:12

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.374 17,32 23.797,68 Sim

0105 - SAINDO DO MÉDIO RIO MURUTIPUCU, PASSANDO PELA IGREJA ASS DE DEUS, BOA UNIÃO ATÉ A ESCOLA
ÁLVARO VARGES DE ARAÚJO, TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:20:15

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 583 17,00 9.911,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 583 18,54 10.808,82 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:31:13

FLUVIAL PRÓPRIA 583 17,00 9.911,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
18:08:51

Embarcação Cooperbarq 583 16,00 9.328,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:50:03

marca propria marca propria 583 17,10 9.969,30 Sim
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COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:02

BARCO ARTESANAL 583 17,45 10.173,35 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:38:15

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

583 17,00 9.911,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 583 15,71 9.158,93 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

583 17,35 10.115,05 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
09:11:36

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

583 17,32 10.097,56 Sim

0106 - SAINDO DO MÉDIO RIO MURUTIPUCU, PASSANDO PELA IGREJA ASS DE DEUS, BOA UNIÃO ATÉ A ESCOLA
ÁLVARO VARGES DE ARAÚJO, TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:20:52

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 583 17,00 9.911,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 583 18,54 10.808,82 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:31:51

FLUVIAL PRÓPRIA 583 17,00 9.911,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
18:09:23

Embarcação Cooperbarq 583 16,00 9.328,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:50:27

marca propria marca propria 583 17,10 9.969,30 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:02

BARCO ARTESANAL 583 17,45 10.173,35 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:38:36

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

583 17,00 9.911,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 583 15,71 9.158,93 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

583 17,35 10.115,05 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
09:12:05

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

583 17,32 10.097,56 Sim

0107 - SAINDO DO RIO ITAMINBUCA PASSANDO O RIO PIQUIARANA ATÉ A VILA MAIAUATA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:21:23

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 924 17,00 15.708,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 924 18,54 17.130,96 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:32:18

FLUVIAL PRÓPRIA 924 17,00 15.708,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
18:09:46

Embarcação Cooperbarq 924 16,00 14.784,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:50:48

marca propria marca propria 924 17,10 15.800,40 Sim
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COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:02

BARCO ARTESANAL 924 17,45 16.123,80 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:38:57

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

924 17,00 15.708,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 924 15,71 14.516,04 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

924 17,35 16.031,40 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
09:12:41

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

924 17,32 16.003,68 Sim

0108 - SAINDO DO TUCUMANDUBAZINHO, PASSANDO PELO RIO VILHENA, SEGUINDO NO CAMARÃO QUARA ATÉ A VILA
MAIAUATÁ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:22:23

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.944 17,00 33.048,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.944 18,54 36.041,76 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:32:50

FLUVIAL PRÓPRIA 1.944 17,00 33.048,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
18:10:07

Embarcação Cooperbarq 1.944 16,00 31.104,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:51:16

marca propria marca propria 1.944 17,10 33.242,40 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:01

BARCO ARTESANAL 1.944 17,45 33.922,80 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:39:25

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.944 17,00 33.048,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.944 15,71 30.540,24 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.944 17,35 33.728,40 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
09:21:19

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.944 17,32 33.670,08 Sim

0109 - SAINDO DA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO DO MÉDIO MAIAUATÁ ATÉ A VILA MAIAUATA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:23:04

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 3.564 17,00 60.588,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 3.564 18,54 66.076,56 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:33:28

FLUVIAL PRÓPRIA 3.564 17,00 60.588,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
18:10:25

Embarcação Cooperbarq 3.564 16,00 57.024,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:51:49

marca propria marca propria 3.564 17,10 60.944,40 Sim
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COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:01

BARCO ARTESANAL 3.564 17,45 62.191,80 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:39:45

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

3.564 17,00 60.588,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 3.564 15,71 55.990,44 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

3.564 17,35 61.835,40 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
09:21:37

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

3.564 17,32 61.728,48 Sim

0110 - SAINDO DO RIO JAPURETÊ PASSANDO PELA VILA SIRIUBA, VILA CARNEIRO ATÉ A VILA MAIAUATÁ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:24:07

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.253 17,00 21.301,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.253 18,54 23.230,62 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:33:59

FLUVIAL PRÓPRIA 1.253 17,00 21.301,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
18:10:44

Embarcação Cooperbarq 1.253 16,00 20.048,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:52:16

marca propria marca propria 1.253 17,10 21.426,30 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:01

BARCO ARTESANAL 1.253 17,45 21.864,85 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:40:06

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.253 17,00 21.301,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.253 15,71 19.684,63 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.253 17,35 21.739,55 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
09:21:59

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.253 17,32 21.701,96 Sim

0111 - SAINDO DA FOZ DO RIO IGARAPÉ SANTANA, VILA ANGELINO ATÉ A VILA MAIAUATÁ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:25:02

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 767 17,00 13.039,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 767 18,54 14.220,18 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:34:31

FLUVIAL PRÓPRIA 767 17,00 13.039,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
18:11:34

Embarcação Cooperbarq 767 16,00 12.272,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:52:48

marca propria marca propria 767 17,10 13.115,70 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:01

BARCO ARTESANAL 767 17,45 13.384,15 Sim
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BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:40:39

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

767 17,00 13.039,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 767 15,71 12.049,57 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

767 17,35 13.307,45 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
09:22:47

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

767 17,32 13.284,44 Sim

0112 - SAINDO DO RIO IGARAPÉ SANTANA ATÉ A VILA MAIAUATÁ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:26:53

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 3.564 17,00 60.588,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 3.564 18,54 66.076,56 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:34:59

FLUVIAL PRÓPRIA 3.564 17,00 60.588,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
18:11:57

Embarcação Cooperbarq 3.564 16,00 57.024,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:53:57

marca propria marca propria 3.564 17,10 60.944,40 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:01

BARCO ARTESANAL 3.564 17,45 62.191,80 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:44:18

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

3.564 17,00 60.588,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 3.564 15,71 55.990,44 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

3.564 17,35 61.835,40 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
09:23:08

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

3.564 17,32 61.728,48 Sim

0113 - SAINDO DA ILHA URUÁ ATÉ A VILA MAIAUATÁ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:27:06

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.188 17,00 20.196,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.188 18,54 22.025,52 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:35:30

FLUVIAL PRÓPRIA 1.188 17,00 20.196,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
18:12:16

Embarcação Cooperbarq 1.188 16,00 19.008,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:54:18

marca propria marca propria 1.188 17,10 20.314,80 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:47

BARCO ARTESANAL 1.188 17,45 20.730,60 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:44:41

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.188 17,00 20.196,00 Sim
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M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.188 15,71 18.663,48 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.188 17,35 20.611,80 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
09:23:27

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.188 17,32 20.576,16 Sim

0114 - SAINDO DA COSTA MARATAUIRA, ASSEMBLEIA DE DEUS, ENTRANDO NO RIO BIRIBATUBA E RETORNANDO ATE
A VILA MAIAUATA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:30:33

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.449 17,00 24.633,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.449 18,54 26.864,46 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:36:25

FLUVIAL PRÓPRIA 1.449 17,00 24.633,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
18:12:39

Embarcação Cooperbarq 1.449 16,00 23.184,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:54:41

marca propria marca propria 1.449 17,10 24.777,90 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:47

BARCO ARTESANAL 1.449 17,45 25.285,05 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:45:01

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.449 17,00 24.633,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.449 15,71 22.763,79 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.449 17,35 25.140,15 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
09:23:55

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.449 17,32 25.096,68 Sim

0115 - SAINDO DO RIO JAPURETE PASSANDO PELA COMUNIDADE BUÇUA ATÉ A VILA MAIAUATA, TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:32:00

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.253 17,00 21.301,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.253 18,54 23.230,62 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:37:00

FLUVIAL PRÓPRIA 1.253 17,00 21.301,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
18:12:58

Embarcação Cooperbarq 1.253 16,00 20.048,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:55:05

marca propria marca propria 1.253 17,10 21.426,30 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:47

BARCO ARTESANAL 1.253 17,45 21.864,85 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:45:19

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.253 17,00 21.301,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.253 15,71 19.684,63 Sim
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NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.253 17,35 21.739,55 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
09:24:16

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.253 17,32 21.701,96 Sim

0116 - SAINDO DO RIO MAIUIRA ATÉ A VILA MAIAUATA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:32:31

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 886 17,00 15.062,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 886 18,54 16.426,44 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:37:29

FLUVIAL PRÓPRIA 886 17,00 15.062,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
18:13:18

Embarcação Cooperbarq 886 16,00 14.176,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:55:23

marca propria marca propria 886 17,10 15.150,60 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:44

BARCO ARTESANAL 886 17,45 15.460,70 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:45:39

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

886 17,00 15.062,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 886 15,71 13.919,06 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

886 17,35 15.372,10 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
09:24:46

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

886 17,32 15.345,52 Sim

0117 - SAINDO DO INÍCIO DO RIO MAMANGALZINHO ATÉ A VILA MAIAUATA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:33:06

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.996 17,00 33.932,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.996 18,54 37.005,84 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:38:01

FLUVIAL PRÓPRIA 1.996 17,00 33.932,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
18:13:38

Embarcação Cooperbarq 1.996 16,00 31.936,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:55:44

marca propria marca propria 1.996 17,10 34.131,60 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:01

BARCO ARTESANAL 1.996 17,45 34.830,20 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:46:03

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.996 17,00 33.932,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.996 15,71 31.357,16 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.996 17,35 34.630,60 Não
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CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
09:25:21

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.996 17,32 34.570,72 Sim

0118 - SAINDO DO MÉDIO MAMANGALZINHO PRÓXIMO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ ATÉ A VILA
MAIAUATA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:33:37

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.324 17,00 22.508,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.324 18,54 24.546,96 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:38:33

FLUVIAL PRÓPRIA 1.324 17,00 22.508,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
18:13:59

Embarcação Cooperbarq 1.324 16,00 21.184,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:56:05

marca propria marca propria 1.324 17,10 22.640,40 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:44

BARCO ARTESANAL 1.324 17,45 23.103,80 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:46:20

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.324 17,00 22.508,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.324 15,71 20.800,04 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.324 17,35 22.971,40 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
09:25:46

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.324 17,32 22.931,68 Sim

0119 - SAINDO DO RIO JAPURETÊ PASSANDO PELA VILA SIRIUBA, VILA CARNEIRO ATÉ A VILA MAIAUATÁ, TURNO
TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:34:10

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.253 17,00 21.301,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.253 18,54 23.230,62 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:39:13

FLUVIAL PRÓPRIA 1.253 17,00 21.301,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
18:14:18

Embarcação Cooperbarq 1.253 16,00 20.048,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:56:28

marca propria marca propria 1.253 17,10 21.426,30 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:00

BARCO ARTESANAL 1.253 17,45 21.864,85 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:46:45

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.253 17,00 21.301,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.253 15,71 19.684,63 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.253 17,35 21.739,55 Não
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CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
09:26:02

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.253 17,32 21.701,96 Sim

0120 - SAINDO DO RIO SÃO BENTO, PASSANDO O RIO URUÁ, CORRE MÃO ATÉ A VILA MAIAUATA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:34:40

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.121 17,00 19.057,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.121 18,54 20.783,34 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:39:39

FLUVIAL PRÓPRIA 1.121 17,00 19.057,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
18:14:38

Embarcação Cooperbarq 1.121 16,00 17.936,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:56:51

marca propria marca propria 1.121 17,10 19.169,10 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:00

BARCO ARTESANAL 1.121 17,45 19.561,45 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:47:03

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.121 17,00 19.057,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.121 15,71 17.610,91 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.121 17,35 19.449,35 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
09:26:21

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.121 17,32 19.415,72 Sim

0121 - SAINDO DO RIO CAMARÃO QUARA PASSANDO PELA IGREJA MARANATÁ ATÉ A VILA MAIAUATA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:35:25

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.650 17,00 28.050,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.650 18,54 30.591,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:41:31

FLUVIAL PRÓPRIA 1.650 17,00 28.050,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
18:16:47

Embarcação Cooperbarq 1.650 16,00 26.400,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:57:29

marca propria marca propria 1.650 17,10 28.215,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:00

BARCO ARTESANAL 1.650 17,45 28.792,50 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:47:27

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.650 17,00 28.050,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.650 15,71 25.921,50 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.650 17,35 28.627,50 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
09:29:21

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

1.650 17,32 28.578,00 Sim
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0122 - SAINDO DA BOCA DO FURO DO SECO, ENTRANDO NO PAJÉ, ATÉ A ESCOLA ACACIO LEÃO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:36:02

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 3.024 17,00 51.408,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 3.024 18,54 56.064,96 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:42:01

FLUVIAL PRÓPRIA 3.024 17,00 51.408,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
18:17:08

Embarcação Cooperbarq 3.024 16,00 48.384,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:57:51

marca propria marca propria 3.024 17,10 51.710,40 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:59

BARCO ARTESANAL 3.024 17,45 52.768,80 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:47:43

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

3.024 17,00 51.408,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 3.024 15,71 47.507,04 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

3.024 17,35 52.466,40 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

02/09/2021 -
09:29:39

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA

EMBARCAÇÃO
MOTORIZADA/
EMBARAÇÃO
MOTORIZ

3.024 17,32 52.375,68 Sim

0123 - SAINDO DO ALTO RIO MURUTIPUCU, ENTRANDO NO ACAPUTEUA ATÉ A ESCOLA ACÁCIO LEÃO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:36:47

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 2.756 17,00 46.852,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 2.756 18,54 51.096,24 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:42:39

FLUVIAL PRÓPRIA 2.756 17,00 46.852,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
18:17:32

Embarcação Cooperbarq 2.756 16,00 44.096,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:58:26

marca propria marca propria 2.756 17,10 47.127,60 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:59

BARCO ARTESANAL 2.756 17,45 48.092,20 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:48:05

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

2.756 17,00 46.852,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 2.756 15,71 43.296,76 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

2.756 17,35 47.816,60 Não

0124 - SAINDO DA BOCA DO BAZAR, SEGUINDO O RIO DAS FLORES ABAIXO ATÉ A ESCOLA BOM JESUS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:37:19

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.063 17,00 18.071,00 Sim
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L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.063 18,54 19.708,02 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:43:17

FLUVIAL PRÓPRIA 1.063 17,00 18.071,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
18:17:53

Embarcação Cooperbarq 1.063 16,00 17.008,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:58:50

marca propria marca propria 1.063 17,10 18.177,30 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:46

BARCO ARTESANAL 1.063 17,45 18.549,35 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:48:33

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.063 17,00 18.071,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.063 15,71 16.699,73 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.063 17,35 18.443,05 Não

0125 - SAINDO DA BOCA DO BAZAR SEGUINDO NO RIO DAS FLORES ATÉ A ESCOLA BOM JESUS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:38:33

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.015 17,00 17.255,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.015 18,54 18.818,10 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:44:10

FLUVIAL PRÓPRIA 1.015 17,00 17.255,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
18:18:19

Embarcação Cooperbarq 1.015 16,00 16.240,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:59:15

marca propria marca propria 1.015 17,10 17.356,50 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:48

BARCO ARTESANAL 1.015 17,45 17.711,75 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:48:51

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.015 17,00 17.255,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.015 15,71 15.945,65 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.015 17,35 17.610,25 Não

0126 - SAINDO DO RIO MAIAUATÁ, PASSANDO NO RIO SÃO DOMINGOS, VILA OLIVA, VILA CORREA ATÉ A ESCOLA BOM
JESUS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:39:09

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 2.268 17,00 38.556,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 2.268 18,54 42.048,72 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:44:44

FLUVIAL PRÓPRIA 2.268 17,00 38.556,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
18:18:38

Embarcação Cooperbarq 2.268 16,00 36.288,00 Sim
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V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
18:59:39

marca propria marca propria 2.268 17,10 38.782,80 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:44

BARCO ARTESANAL 2.268 17,45 39.576,60 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:49:14

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

2.268 17,00 38.556,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 2.268 15,71 35.630,28 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

2.268 17,35 39.349,80 Não

0127 - SAINDO DA BOCA DO RIO DAS FLORES SEGUINDO ATÉ A ESCOLA BOM JESUS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:39:51

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.210 17,00 20.570,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.210 18,54 22.433,40 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:45:29

FLUVIAL PRÓPRIA 1.210 17,00 20.570,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
18:18:59

Embarcação Cooperbarq 1.210 16,00 19.360,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:00:02

marca propria marca propria 1.210 17,10 20.691,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:57

BARCO ARTESANAL 1.210 17,45 21.114,50 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:49:34

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.210 17,00 20.570,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.210 15,71 19.009,10 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.210 17,35 20.993,50 Não

0128 - SAINDO DO RIO MAIAUATÁ, PASSANDO BARRO ALTO, VILA OLIVA, VILA CORREA ATÉ A ESCOLA BOM JESUS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:40:24

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.134 17,00 19.278,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.134 18,54 21.024,36 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:45:55

FLUVIAL PRÓPRIA 1.134 17,00 19.278,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
18:19:18

Embarcação Cooperbarq 1.134 16,00 18.144,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:00:32

marca propria marca propria 1.134 17,10 19.391,40 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:57

BARCO ARTESANAL 1.134 17,45 19.788,30 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:49:54

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.134 17,00 19.278,00 Sim
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M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.134 15,71 17.815,14 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.134 17,35 19.674,90 Não

0129 - SAINDO DA COSTA DO URUÁ, ENTRANDO PELO RIO CORRE MÃO ATÉ A ESCOLA CORRE MÃO, TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:41:22

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.102 17,00 18.734,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.102 18,54 20.431,08 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:46:58

FLUVIAL PRÓPRIA 1.102 17,00 18.734,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
18:19:38

Embarcação Cooperbarq 1.102 16,00 17.632,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:00:58

marca propria marca propria 1.102 17,10 18.844,20 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:57

BARCO ARTESANAL 1.102 17,45 19.229,90 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:50:14

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.102 17,00 18.734,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.102 15,71 17.312,42 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.102 17,35 19.119,70 Não

0130 - SAINDO DO ACARAJÓ PASSANDO NO ITAMIMBUCA, CHEGANDAO ATÉ A ILHA DO URUAZINHO E RETORNADO
ATÉ A ESCOLA DO CORRE MÃO, TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:42:02

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.361 17,00 23.137,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.361 18,54 25.232,94 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:47:36

FLUVIAL PRÓPRIA 1.361 17,00 23.137,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
18:19:58

Embarcação Cooperbarq 1.361 16,00 21.776,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:01:28

marca propria marca propria 1.361 17,10 23.273,10 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:45

BARCO ARTESANAL 1.361 17,45 23.749,45 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:50:36

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.361 17,00 23.137,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.361 15,71 21.381,31 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.361 17,35 23.613,35 Não

0131 - SAINDO DA COSTA DO URUÁ, ENTRANDO PELO RIO CORRE MÃO ATÉ A ESCOLA CORRE MÃO, TURNO TARDE
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:42:44

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.102 17,00 18.734,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.102 18,54 20.431,08 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:48:44

FLUVIAL PRÓPRIA 1.102 17,00 18.734,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
18:22:30

Embarcação Cooperbarq 1.102 16,00 17.632,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:02:00

marca propria marca propria 1.102 17,10 18.844,20 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:45

BARCO ARTESANAL 1.102 17,45 19.229,90 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:51:02

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.102 17,00 18.734,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.102 15,71 17.312,42 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.102 17,35 19.119,70 Não

0132 - SAINDO DO ACARAJÓ PASSANDO NO ITAMIMBUCA, CHEGANDAO ATÉ A ILHA DO URUAZINHO E RETORNADO
ATÉ A ESCOLA DO CORRE MÃO, TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:43:14

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.361 17,00 23.137,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.361 18,54 25.232,94 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:49:25

FLUVIAL PRÓPRIA 1.361 17,00 23.137,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
18:22:55

Embarcação Cooperbarq 1.361 16,00 21.776,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:02:28

marca propria marca propria 1.361 17,10 23.273,10 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:46

BARCO ARTESANAL 1.361 17,45 23.749,45 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:51:21

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.361 17,00 23.137,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.361 15,71 21.381,31 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.361 17,35 23.613,35 Não

0133 - SAINDO DO BAIXO SÃO LOURENÇO, PASSANDO PELO SOROROCA ENTRANDO NO FURO DO PAJÉ ATÉ A
ESCOLA MANOEL PATRICIO, TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:43:48

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.102 17,00 18.734,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.102 18,54 20.431,08 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:50:07

FLUVIAL PRÓPRIA 1.102 17,00 18.734,00 Sim
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COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
18:23:24

Embarcação Cooperbarq 1.102 16,00 17.632,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:02:49

marca propria marca propria 1.102 17,10 18.844,20 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:57

BARCO ARTESANAL 1.102 17,45 19.229,90 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:51:41

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.102 17,00 18.734,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.102 15,71 17.312,42 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.102 17,35 19.119,70 Não

0134 - SAINDO DO BAIXO SÃO LOURENÇO, PASSANDO PELO SOROROCA ENTRANDO NO FURO DO PAJÉ ATÉ A
ESCOLA MANOEL PATRICIO, TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:44:59

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.102 17,00 18.734,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.102 18,54 20.431,08 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:51:03

FLUVIAL PRÓPRIA 1.102 17,00 18.734,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
18:23:43

Embarcação Cooperbarq 1.102 16,00 17.632,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:03:11

marca propria marca propria 1.102 17,10 18.844,20 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:57

BARCO ARTESANAL 1.102 17,45 19.229,90 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:51:59

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.102 17,00 18.734,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.102 15,71 17.312,42 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.102 17,35 19.119,70 Não

0135 - SAINDO INÍCIO DO RIO SÃO LOURENÇO SEGUINDO POR ESTE ATÉ A ESCOLA MANOEL PATRÍCIO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:46:06

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 799 17,00 13.583,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 799 18,54 14.813,46 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:51:53

FLUVIAL PRÓPRIA 799 17,00 13.583,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
18:24:03

Embarcação Cooperbarq 799 16,00 12.784,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:03:37

marca propria marca propria 799 17,10 13.662,90 Sim
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COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:46

BARCO ARTESANAL 799 17,45 13.942,55 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:52:23

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

799 17,00 13.583,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 799 15,71 12.552,29 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

799 17,35 13.862,65 Não

0136 - SAINDO DO FURO DO PAJÉ, ENTRADO NO IGARAPÉ DA MUNDICA, SEGUINDO NO RIO SÃO LOURENÇO PRÓXIMO
AO BRAÇO E RETORNANDO ATÉ A ESCOLA MANOEL PATRÍCIO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:46:42

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 523 17,00 8.891,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 523 18,54 9.696,42 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:53:00

FLUVIAL PRÓPRIA 523 17,00 8.891,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
18:24:23

Embarcação Cooperbarq 523 16,00 8.368,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:04:02

marca propria marca propria 523 17,10 8.943,30 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:56

BARCO ARTESANAL 523 17,45 9.126,35 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:52:42

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

523 17,00 8.891,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 523 15,71 8.216,33 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

523 17,35 9.074,05 Não

0137 - SAINDO ABAIXO DA BOA UNIÃO, PASSANDO PELA ASSEMBLÉIA DE DEUS MONTE SINAI ATÉ A ESCOLA NEUZA
RODRIGUES, TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:52:23

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 728 17,00 12.376,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 728 18,54 13.497,12 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:53:44

FLUVIAL PRÓPRIA 728 17,00 12.376,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
18:24:46

Embarcação Cooperbarq 728 16,00 11.648,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:04:26

marca propria marca propria 728 17,10 12.448,80 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:45

BARCO ARTESANAL 728 17,45 12.703,60 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:53:04

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

728 17,00 12.376,00 Sim
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M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 728 15,71 11.436,88 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

728 17,35 12.630,80 Não

0138 - SAINDO ABAIXO DA BOA UNIÃO, PASSANDO PELA ASSEMBLÉIA DE DEUS MONTE SINAI ATÉ A ESCOLA NEUZA
RODRIGUES, TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:53:02

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 728 17,00 12.376,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 728 18,54 13.497,12 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:54:11

FLUVIAL PRÓPRIA 728 17,00 12.376,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
18:25:04

Embarcação Cooperbarq 728 16,00 11.648,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:04:56

marca propria marca propria 728 17,10 12.448,80 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:45

BARCO ARTESANAL 728 17,45 12.703,60 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:53:25

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

728 17,00 12.376,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 728 15,71 11.436,88 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

728 17,35 12.630,80 Não

0139 - SAINDO DO RIO SÃO MARTINHO ATÉ A ESCOLA NEUZA RODRIGUES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:53:38

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 821 17,00 13.957,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 821 18,54 15.221,34 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:54:45

FLUVIAL PRÓPRIA 821 17,00 13.957,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
18:25:24

Embarcação Cooperbarq 821 16,00 13.136,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:05:30

marca propria marca propria 821 17,10 14.039,10 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:56

BARCO ARTESANAL 821 17,45 14.326,45 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:53:45

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

821 17,00 13.957,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 821 15,71 12.897,91 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

821 17,35 14.244,35 Não

0140 - SAINDO DO RIO MAIAUATÁ ENTRANDO NO RIO SÃO DOMIGOS VILA OLIVA, ATÉ A ESCOLA NEUZA RODRIGUES
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:55:04

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.858 17,00 31.586,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.858 18,54 34.447,32 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
22:55:19

FLUVIAL PRÓPRIA 1.858 17,00 31.586,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
18:25:45

Embarcação Cooperbarq 1.858 16,00 29.728,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:06:03

marca propria marca propria 1.858 17,10 31.771,80 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:45

BARCO ARTESANAL 1.858 17,45 32.422,10 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:54:06

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.858 17,00 31.586,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.858 15,71 29.189,18 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.858 17,35 32.236,30 Não

0141 - SAINDO DA BOCA DO RIO MAIAUATA ENTRANDO NO RIO MAIUIRA ATÉ A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS
GRAÇAS, SEGUINDO ATÉ O FINAL DO RIO MAIUIRA E RETORNANDO A REFERIDA ESCOLA, TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:55:55

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 778 17,00 13.226,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 778 18,54 14.424,12 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:20:24

FLUVIAL PRÓPRIA 778 17,00 13.226,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
18:26:33

Embarcação Cooperbarq 778 16,00 12.448,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:06:31

marca propria marca propria 778 17,10 13.303,80 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:45

BARCO ARTESANAL 778 17,45 13.576,10 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:54:43

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

778 17,00 13.226,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 778 15,71 12.222,38 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

778 17,35 13.498,30 Não

0142 - SAINDO DA BOCA DO RIO MAIAUATA ENTRANDO NO RIO MAIUIRA ATÉ A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS
GRAÇAS, SEGUINDO ATÉ O FINAL DO RIO MAIUIRA E RETORNANDO A REFERIDA ESCOLA, TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:56:36

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 778 17,00 13.226,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 778 18,54 14.424,12 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:21:08

FLUVIAL PRÓPRIA 778 17,00 13.226,00 Sim
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COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
18:26:55

Embarcação Cooperbarq 778 16,00 12.448,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:06:57

marca propria marca propria 778 17,10 13.303,80 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:56

BARCO ARTESANAL 778 17,45 13.576,10 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:55:12

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

778 17,00 13.226,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 778 15,71 12.222,38 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

778 17,35 13.498,30 Não

0143 - SAINDO DO INICIO DO MAMANGAUZINHO, ENTRANDO NOS BRAÇOS SALVADOR E PUXADOR E RETORNANDO
ATÉ A ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:57:35

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 730 17,00 12.410,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 730 18,54 13.534,20 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:21:55

FLUVIAL PRÓPRIA 730 17,00 12.410,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
18:27:21

Embarcação Cooperbarq 730 16,00 11.680,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:07:23

marca propria marca propria 730 17,10 12.483,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:45

BARCO ARTESANAL 730 17,45 12.738,50 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:55:31

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

730 17,00 12.410,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 730 15,71 11.468,30 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

730 17,35 12.665,50 Não

0144 - SAINDO DO INICIO DO MAMANGAUZINHO, ENTRANDO NOS BRAÇOS SALVADOR E PUXADOR E RETORNANDO
ATÉ A ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:59:08

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 730 17,00 12.410,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 730 18,54 13.534,20 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:22:33

FLUVIAL PRÓPRIA 730 17,00 12.410,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:07:58

marca propria marca propria 730 17,10 12.483,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
21:48:01

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 730 16,00 11.680,00 Sim
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COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:56

BARCO ARTESANAL 730 17,45 12.738,50 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:55:49

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

730 17,00 12.410,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 730 15,71 11.468,30 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

730 17,35 12.665,50 Não

0145 - SAINDO DA MARGEM DO RIO MAIAUATÁ, ENTRANDO NO RIO MAMANGAUZINHO ATÉ A ESCOLA NOSSA
SENHORA DE NAZARÉ, TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
16:58:56

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 691 17,00 11.747,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 691 18,54 12.811,14 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:23:28

FLUVIAL PRÓPRIA 691 17,00 11.747,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:08:21

marca propria marca propria 691 17,10 11.816,10 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
21:50:01

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 691 16,00 11.056,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:44

BARCO ARTESANAL 691 17,45 12.057,95 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:56:08

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

691 17,00 11.747,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 691 15,71 10.855,61 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

691 17,35 11.988,85 Não

0146 - SAINDO DA MARGEM DO RIO MAIAUATÁ, ENTRANDO NO RIO MAMANGAUZINHO ATÉ A ESCOLA NOSSA
SENHORA DE NAZARÉ, TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:00:19

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 691 17,00 11.747,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 691 18,54 12.811,14 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:23:58

FLUVIAL PRÓPRIA 691 17,00 11.747,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:08:43

marca propria marca propriam 691 17,10 11.816,10 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
21:51:25

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 691 16,00 11.056,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:45

BARCO ARTESANAL 691 17,45 12.057,95 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:56:27

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

691 17,00 11.747,00 Sim
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M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 691 15,71 10.855,61 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

691 17,35 11.988,85 Não

0147 - SAINDO DA MARGEM DO RIO MAIAUATÁ, ENTRANDO NO IGARAPÉ SANTANA ATÉ O BRAÇO DO SANTANA E
RETORNA A ESCOLA NOSSA SENHORA SANTANA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:00:50

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 605 17,00 10.285,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 605 18,54 11.216,70 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:24:32

FLUVIAL PRÓPRIA 605 17,00 10.285,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:09:07

marca propria marca propria 605 17,10 10.345,50 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
21:52:09

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 605 16,00 9.680,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:55

BARCO ARTESANAL 605 17,45 10.557,25 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:56:47

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

605 17,00 10.285,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 605 15,71 9.504,55 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

605 17,35 10.496,75 Não

0148 - SAINDO DA MARGEM DO RIO MAIAUATÁ, ENTRANDO NO IGARAPÉ SANTANA ATÉ A COMUNIDADE SÃO
BENEDITO E RETORNA A ESCOLA NOSSA SENHORA SANTANA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:01:40

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 605 17,00 10.285,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 605 18,54 11.216,70 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:25:02

FLUVIAL PRÓPRIA 605 17,00 10.285,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:09:32

marca propria marca propria 605 17,10 10.345,50 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
21:53:38

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 605 16,00 9.680,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:45

BARCO ARTESANAL 605 17,45 10.557,25 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:57:06

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

605 17,00 10.285,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 605 15,71 9.504,55 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

605 17,35 10.496,75 Não

0149 - SAINDO DO ALTO COTIJUBA ENTRANDO NO CASTANHAL PASSANDO PELA ASSEMBLÉIA DE DEUS ATÉ A
ESCOLA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:02:45

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 2.432 17,00 41.344,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 2.432 18,54 45.089,28 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:25:58

FLUVIAL PRÓPRIA 2.432 17,00 41.344,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:09:59

marca propria marca propria 2.432 17,10 41.587,20 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
21:54:30

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 2.432 16,00 38.912,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:55

BARCO ARTESANAL 2.432 17,45 42.438,40 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:57:25

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

2.432 17,00 41.344,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 2.432 15,71 38.206,72 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

2.432 17,35 42.195,20 Não

0150 - SAINDO DO BAIXO COTIJUBA, PASSANDO PELA IGREJA DEUS É AMOR, ENTRANDO NO IGARAPÉ COTIJUBA
NAZARÉ, BRAÇO DO COTIJUBA CHEGANDO A IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS E VOLTANDO ATÉ A ESCOLA SAGRADO
CORAÇÃO DE JESUS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:06:09

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 3.378 17,00 57.426,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 3.378 18,54 62.628,12 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:26:42

FLUVIAL PRÓPRIA 3.378 17,00 57.426,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:10:24

marca propria marca propria 3.378 17,10 57.763,80 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
21:55:27

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 3.378 16,00 54.048,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:55

BARCO ARTESANAL 3.378 17,45 58.946,10 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:57:46

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

3.378 17,00 57.426,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 3.378 15,71 53.068,38 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

3.378 17,35 58.608,30 Não

0151 - SAINDO DO RIO MAIAUATÁ, SEGUINDO POR ESTE ATÉ A ESCOLA SÃO BENEDITO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:06:42

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 864 17,00 14.688,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 864 18,54 16.018,56 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:27:19

FLUVIAL PRÓPRIA 864 17,00 14.688,00 Sim
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V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:10:56

marca propria marca propria 864 17,10 14.774,40 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
21:56:45

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 864 16,00 13.824,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:55

BARCO ARTESANAL 864 17,45 15.076,80 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:58:12

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

864 17,00 14.688,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 864 15,71 13.573,44 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

864 17,35 14.990,40 Não

0152 - SAINDO DA CURVA DO CAMARÃOQUARA, PASSANDO PELA ESCOLA SÃO JOSÉ NO RIO CAMARÃOQUARA,
SEGUINDO ATÉ A BOCA DESTE RIO E RETORNA ATÉ A REFERIDA ESCOLA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:07:10

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 778 17,00 13.226,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 778 18,54 14.424,12 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:27:58

FLUVIAL PRÓPRIA 778 17,00 13.226,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:11:19

marca propria marca propria 778 17,10 13.303,80 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
21:57:35

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 778 16,00 12.448,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:55

BARCO ARTESANAL 778 17,45 13.576,10 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:58:32

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

778 17,00 13.226,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 778 15,71 12.222,38 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

778 17,35 13.498,30 Não

0153 - SAINDO DO RIO JUAREMBU, ENTRANDO NO RIO JARARAQUARA, SEGUINDO NO RIO MAIAUATÁ ATÉ A ESCOLA
SEBASTIANA PENA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:07:38

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 2.592 17,00 44.064,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 2.592 18,54 48.055,68 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:28:30

FLUVIAL PRÓPRIA 2.592 17,00 44.064,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:11:45

marca propria marca propria 2.592 17,10 44.323,20 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
21:58:18

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 2.592 16,00 41.472,00 Sim
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COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:55

BARCO ARTESANAL 2.592 17,45 45.230,40 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:58:54

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

2.592 17,00 44.064,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 2.592 15,71 40.720,32 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

2.592 17,35 44.971,20 Não

0154 - SAINDO DA BOCA DO RIO TIMBUI, SEGUINDO NA MARGEM DIREITADO RIO MAIAUATA, ATÉ A ESCOLA
SEBASTIANA PENA DE ARAUJO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:08:05

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 2.411 17,00 40.987,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 2.411 18,54 44.699,94 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:29:13

FLUVIAL PRÓPRIA 2.411 17,00 40.987,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:12:06

marca propria marca propria 2.411 17,10 41.228,10 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
21:59:00

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 2.411 16,00 38.576,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:55

BARCO ARTESANAL 2.411 17,45 42.071,95 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:59:32

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

2.411 17,00 40.987,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 2.411 15,71 37.876,81 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

2.411 17,35 41.830,85 Não

0155 - SAINDO DA BOCA DO RIO TIMBUI, SEGUINDO NA MARGEM ESQUERDA DO RIO MAIAUATA, PASSANDO NA BOCA
DO BAZAR ATÉ A ESCOLA SEBASTIANA PENA DE ARAUJO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:08:34

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 2.411 17,00 40.987,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 2.411 18,54 44.699,94 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:29:47

FLUVIAL PRÓPRIA 2.411 17,00 40.987,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:12:25

marca propria marca propria 2.411 17,10 41.228,10 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
21:59:45

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 2.411 16,00 38.576,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:55

BARCO ARTESANAL 2.411 17,45 42.071,95 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
00:59:54

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

2.411 17,00 40.987,00 Sim
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M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 2.411 15,71 37.876,81 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

2.411 17,35 41.830,85 Não

0156 - SAINDO DO RIO ANA IGARAPÉ, SEGUINDO NO RIO MAIAUTÁ, ATÉ A ESCOLA SEBASTIANA PENA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:09:02

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.728 17,00 29.376,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.728 18,54 32.037,12 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:30:17

FLUVIAL PRÓPRIA 1.728 17,00 29.376,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:12:49

marca propria marca propria 1.728 17,10 29.548,80 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:00:25

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.728 16,00 27.648,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:54

BARCO ARTESANAL 1.728 17,45 30.153,60 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
01:00:16

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.728 17,00 29.376,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.728 15,71 27.146,88 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.728 17,35 29.980,80 Não

0157 - SAINDO DO INÍCIO DO RIO SÃO LOURENÇO, ENTRANDO NO ANAQUARA, PAJÉ, SOROROCA RETORNANDO E
SEGUINDO ATÉ A ESCOLA SEBASTIANA PENA DE ARAUJO, TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:13:39

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.795 17,00 30.515,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.795 18,54 33.279,30 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:30:57

FLUVIAL PRÓPRIA 1.795 17,00 30.515,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:13:16

marca propria marca propria 1.795 17,10 30.694,50 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:01:19

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.795 16,00 28.720,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:54

BARCO ARTESANAL 1.795 17,45 31.322,75 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
01:00:39

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.795 17,00 30.515,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.795 15,71 28.199,45 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.795 17,35 31.143,25 Não

0158 - SAINDO DO INÍCIO DO RIO SÃO LOURENÇO, ENTRANDO NO ANAQUARA, PAJÉ, SOROROCA RETORNANDO E
SEGUINDO ATÉ A ESCOLA SEBASTIANA PENA DE ARAUJO, TURNO TARDE
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:13:51

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.795 17,00 30.515,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.795 18,54 33.279,30 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:31:43

FLUVIAL PRÓPRIA 1.795 17,00 30.515,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:13:40

marca propria marca propria 1.795 17,10 30.694,50 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:02:11

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.795 16,00 28.720,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:54

BARCO ARTESANAL 1.795 17,45 31.322,75 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
01:00:59

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.795 17,00 30.515,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.795 15,71 28.199,45 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.795 17,35 31.143,25 Não

0159 - SAINDO DO RIO ALTO COTIJUBA, ENTRANDO NO BRAÇO DO COTIJUBA, COTIJUBA NAZARÉ, CASTANHAL,
RETORNANDO E SEGUINDO ATÉ A ESCOLA SEBASTIANA PENA DE ARAÚJO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:14:23

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 3.940 17,00 66.980,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 3.940 18,54 73.047,60 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:32:38

FLUVIAL PRÓPRIA 3.940 17,00 66.980,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:14:05

marca propria marca propria 3.940 17,10 67.374,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:02:57

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 3.940 16,00 63.040,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:54

BARCO ARTESANAL 3.940 17,45 68.753,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
01:01:24

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

3.940 17,00 66.980,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 3.940 15,71 61.897,40 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

3.940 17,35 68.359,00 Não

0160 - SAINDO DO RIO MAIUATÁ, PASSANDO PELA BOCA DO COTIJUBA, ENTRANDO NO RIO ANA IGARAPÉ ATÉ NO
ACAPUTEUA E RETORNANDO A ESCOLA SEBASTIANA PENA ANEXO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:15:01

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 2.808 17,00 47.736,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 2.808 18,54 52.060,32 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:33:22

FLUVIAL PRÓPRIA 2.808 17,00 47.736,00 Sim
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V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:14:27

marca propria marca propria 2.808 17,10 48.016,80 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:04:05

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 2.808 16,00 44.928,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:54

BARCO ARTESANAL 2.808 17,45 48.999,60 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
01:01:44

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

2.808 17,00 47.736,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 2.808 15,71 44.113,68 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

2.808 17,35 48.718,80 Não

0161 - SAINDO DA COSTA URUÁ ENTRANDO NO RIO URUÁ ATÉ AO FURO JACAREQUARA E RETORNANDO A ESCOLA
NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:15:59

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.030 17,00 17.510,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.030 18,54 19.096,20 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:34:16

FLUVIAL PRÓPRIA 1.030 17,00 17.510,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:14:59

marca propria marca propria 1.030 17,10 17.613,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:05:12

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.030 16,00 16.480,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:47

BARCO ARTESANAL 1.030 17,45 17.973,50 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.030 15,71 16.181,30 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
01:02:26

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.030 17,00 17.510,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.030 17,35 17.870,50 Não

0162 - SAINDO DO ALTO IGARAPÉ AÇÚ, DESCENDO NO RIO IGARAPÉ-MIRI ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:16:53

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.771 17,00 30.107,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.771 18,54 32.834,34 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:35:14

FLUVIAL PRÓPRIA 1.771 17,00 30.107,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:15:24

marca propria marca propria 1.771 17,10 30.284,10 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:06:03

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.771 16,00 28.336,00 Sim
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COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:01

BARCO ARTESANAL 1.771 17,45 30.903,95 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.771 15,71 27.822,41 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
01:02:59

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.771 17,00 30.107,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.771 17,35 30.726,85 Não

0163 - SAINDO DO RIO IGARAPÉ-MIRI, PROXIMO DO IGARAPÉ-AÇÚ, ENTRANDO NO RIOZINHO E RETORNANDO ATÉ AS
ESCOLAS DA CIDADE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:17:30

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 2.976 17,00 50.592,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 2.976 18,54 55.175,04 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:36:04

FLUVIAL PRÓPRIA 2.976 17,00 50.592,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:15:51

marca propria marca propria 2.976 17,10 50.889,60 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:06:54

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 2.976 16,00 47.616,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:01

BARCO ARTESANAL 2.976 17,45 51.931,20 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 2.976 15,71 46.752,96 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
01:03:20

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

2.976 17,00 50.592,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

2.976 17,35 51.633,60 Não

0164 - SAINDO DO RIO IGARAPÉ-MIRI, PROXIMO A BOCA DO RIOZINHO, ENTRANDO NO CATIMBAUA E SEGUINDO ATÉ
AS ESCOLAS DA CIDADE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:17:59

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.944 17,00 33.048,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.944 18,54 36.041,76 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:37:01

FLUVIAL PRÓPRIA 1.944 17,00 33.048,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:16:15

marca propria marca propria 1.944 17,10 33.242,40 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:07:44

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.944 16,00 31.104,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:00

BARCO ARTESANAL 1.944 17,45 33.922,80 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.944 15,71 30.540,24 Sim
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BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
01:03:46

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.944 17,00 33.048,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.944 17,35 33.728,40 Não

0165 - SAINDO DAS CACHOEIRAS DO RIO CANAL ATÉ A CIDADE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:18:35

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.577 17,00 26.809,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.577 18,54 29.237,58 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:37:34

FLUVIAL PRÓPRIA 1.577 17,00 26.809,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:16:43

marca propria marca propria 1.577 17,10 26.966,70 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:08:44

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.577 16,00 25.232,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:44

BARCO ARTESANAL 1.577 17,45 27.518,65 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.577 15,71 24.774,67 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
01:04:21

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.577 17,00 26.809,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.577 17,35 27.360,95 Não

0166 - SAINDO DO IGARAPÉ AÇÚ PASSANDO PELO SÃO PAULO ATÉ A ESCOLA ANJO DA GUARDA, TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:19:18

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 648 17,00 11.016,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 648 18,54 12.013,92 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:38:47

FLUVIAL PRÓPRIA 648 17,00 11.016,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:17:04

marca propria marca propria 648 17,10 11.080,80 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:09:37

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 648 16,00 10.368,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:44

BARCO ARTESANAL 648 17,45 11.307,60 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 648 15,71 10.180,08 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
01:04:54

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

648 17,00 11.016,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

648 17,35 11.242,80 Não

0167 - SAINDO DO IGARAPÉ AÇÚ PASSANDO PELO SÃO PAULO ATÉ A ESCOLA ANJO DA GUARDA, TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:19:49

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 648 17,00 11.016,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 648 18,54 12.013,92 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:39:41

FLUVIAL PRÓPRIA 648 17,00 11.016,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:17:29

marca propria marca propria 648 17,10 11.080,80 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:10:16

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 648 16,00 10.368,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:00

BARCO ARTESANAL 648 17,45 11.307,60 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 648 15,71 10.180,08 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
01:05:12

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

648 17,00 11.016,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

648 17,35 11.242,80 Não

0168 - SAINDO DO IGARAPÉ CASTANHAL PASSANDO PELA COMUNIDADE SÃO DOMINGOS, ESCOLA SÃO JOAQUIM ATÉ
A ESCOLA BOM JESUS I
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:21:27

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 747 17,00 12.699,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 747 18,54 13.849,38 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:40:20

FLUVIAL PRÓPRIA 747 17,00 12.699,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:18:14

marca propria marca propria 747 17,10 12.773,70 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:10:57

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 747 16,00 11.952,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:46

BARCO ARTESANAL 747 17,45 13.035,15 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 747 15,71 11.735,37 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
01:05:40

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

747 17,00 12.699,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

747 17,35 12.960,45 Não

0169 - SAINDO DO ESTIRÃO MÉDIO, PASSANDO O ESTIRÃO GRANDE, CASTANHAL ATÉ A ESCOLA BOM JESUS I, TURNO
MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:23:43

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 2.160 17,00 36.720,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 2.160 18,54 40.046,40 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:40:52

FLUVIAL PRÓPRIA 2.160 17,00 36.720,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:18:39

marca propria marca propria 2.160 17,10 36.936,00 Sim
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COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:12:00

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 2.160 16,00 34.560,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:00

BARCO ARTESANAL 2.160 17,45 37.692,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 2.160 15,71 33.933,60 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
01:06:07

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

2.160 17,00 36.720,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

2.160 17,35 37.476,00 Não

0170 - SAINDO DO RIOZINHO ENTRNDO NO MERUÚ AÇÚ ATÉ A ESCOLA BOM JESUS I
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:24:15

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.495 17,00 25.415,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.495 18,54 27.717,30 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:41:29

FLUVIAL PRÓPRIA 1.495 17,00 25.415,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:19:05

marca propria marca propria 1.495 17,10 25.564,50 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:12:47

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.495 16,00 23.920,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:00

BARCO ARTESANAL 1.495 17,45 26.087,75 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.495 15,71 23.486,45 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
01:06:37

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.495 17,00 25.415,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.495 17,35 25.938,25 Não

0171 - SAINDO ACIMA DO CASTANHAL, ENTRANDO NO IGARAPÉ CARIPI SEGUINDO ATÉ A ESCOLA BOM JESUS I
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:25:19

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.728 17,00 29.376,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.728 18,54 32.037,12 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:42:11

FLUVIAL PRÓPRIA 1.728 17,00 29.376,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:19:51

marca propria marca propria 1.728 17,10 29.548,80 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:13:52

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.728 16,00 27.648,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:00

BARCO ARTESANAL 1.728 17,45 30.153,60 Sim
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M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.728 15,71 27.146,88 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
01:07:02

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.728 17,00 29.376,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.728 17,35 29.980,80 Não

0172 - SAINDO DO FURO SÃO JOSÉ SEGUINDO PELO ANAPUZINHO ATÉ A ESCOLA BOM JESUS I, TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:25:48

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.780 17,00 30.260,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.780 18,54 33.001,20 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:42:49

FLUVIAL PRÓPRIA 1.780 17,00 30.260,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:20:15

marca propria marca propria 1.780 17,10 30.438,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:14:30

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.780 16,00 28.480,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:00

BARCO ARTESANAL 1.780 17,45 31.061,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.780 15,71 27.963,80 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
01:07:21

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.780 17,00 30.260,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.780 17,35 30.883,00 Não

0173 - SAINDO DO ESTIRÃO MÉDIO, PASSANDO O ESTIRÃO GRANDE, CASTANHAL ATÉ A ESCOLA BOM JESUS I, TURNO
TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:26:18

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 2.160 17,00 36.720,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 2.160 18,54 40.046,40 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:43:23

FLUVIAL PRÓPRIA 2.160 17,00 36.720,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:20:38

marca propria marca propria 2.160 17,10 36.936,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:15:10

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 2.160 16,00 34.560,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:45:00

BARCO ARTESANAL 2.160 17,45 37.692,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 2.160 15,71 33.933,60 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
01:07:41

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

2.160 17,00 36.720,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

2.160 17,35 37.476,00 Não
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0174 - SAINDO DO RIOZINHO ENTRANDO NO MERUU, BOCA DO ANAPÚ ATÉ A ESCOLA BOM JESUS I
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:27:24

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.495 17,00 25.415,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.495 18,54 27.717,30 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:43:58

FLUVIAL PRÓPRIA 1.495 17,00 25.415,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:21:15

marca propria marca propria 1.495 17,10 25.564,50 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:15:56

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.495 16,00 23.920,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:59

BARCO ARTESANAL 1.495 17,45 26.087,75 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.495 15,71 23.486,45 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
01:08:03

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.495 17,00 25.415,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.495 17,35 25.938,25 Não

0175 - SAINDO DO FURO SÃO JOSÉ SEGUINDO PELO ANAPUZINHO ATÉ A ESCOLA BOM JESUS I, TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.780 18,54 33.001,20 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:28:39

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.780 17,00 30.260,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:44:57

FLUVIAL PRÓPRIA 1.780 17,00 30.260,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:21:39

marca propria marca propria 1.780 17,10 30.438,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:16:34

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.780 16,00 28.480,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:59

BARCO ARTESANAL 1.780 17,45 31.061,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.780 15,71 27.963,80 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
01:08:21

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.780 17,00 30.260,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.780 17,35 30.883,00 Não

0176 - SAINDO DO IGARAPÉ CASTANHAL PASANDO PELA COMUNIDADE SÃO DOMINGOS, ESCOLA SÃO JOAQUIM ATÉ A
ESCOLA BOM JESUS I
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 747 18,54 13.849,38 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:29:09

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 747 17,00 12.699,00 Sim
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L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:45:45

FLUVIAL PRÓPRIA 747 17,00 12.699,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:22:03

marca propria marca propria 747 17,10 12.773,70 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:17:22

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 747 16,00 11.952,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:59

BARCO ARTESANAL 747 17,45 13.035,15 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 747 15,71 11.735,37 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
01:08:41

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

747 17,00 12.699,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

747 17,35 12.960,45 Não

0177 - EM FRENTE A BOCA DO ACARAJÓ ATÉ A BOCA DO FURO DO SUSPIRO, RETORNANDO ATÉ A ESCOLA BOM
PASTOR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.512 18,54 28.032,48 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:30:49

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.512 17,00 25.704,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:46:11

FLUVIAL PRÓPRIA 1.512 17,00 25.704,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:22:28

marca propria marca propria 1.512 17,10 25.855,20 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:18:03

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.512 16,00 24.192,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:59

BARCO ARTESANAL 1.512 17,45 26.384,40 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.512 15,71 23.753,52 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
01:09:03

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.512 17,00 25.704,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.512 17,35 26.233,20 Não

0178 - SAINDO DO RIO MAMANGAL GRANDE ENTRANDO NO MERUÚ-AÇÚ, DOBRANDO NO MAMANGAL MIRI VOLTANDO
A VILA NERIS, RIO SANTO ANTONIO ATÉ A ESCOLA CAETANO CORRÊA LEÃO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 2.916 18,54 54.062,64 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:31:18

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 2.916 17,00 49.572,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:46:58

FLUVIAL PRÓPRIA 2.916 17,00 49.572,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:23:00

marca propria marca propria 2.916 17,10 49.863,60 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:18:44

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 2.916 16,00 46.656,00 Sim
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COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:58

BARCO ARTESANAL 2.916 17,45 50.884,20 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 2.916 15,71 45.810,36 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
01:09:34

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

2.916 17,00 49.572,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

2.916 17,35 50.592,60 Não

0179 - SAI DO MAMANGAL GRANDE PASSANDO PELO RIO MERUÚ, RIO SANTO ANTONIO ATÉ A ESCOLA CAETANO
CORRÊA LEÃO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.728 18,54 32.037,12 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:32:20

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.728 17,00 29.376,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:47:24

FLUVIAL PRÓPRIA 1.728 17,00 29.376,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:23:25

marca propria marca propria 1.728 17,10 29.548,80 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:19:25

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.728 16,00 27.648,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:58

BARCO ARTESANAL 1.728 17,45 30.153,60 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.728 15,71 27.146,88 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
01:09:57

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.728 17,00 29.376,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.728 17,35 29.980,80 Não

0180 - SAINDO DO MAMANGAL MIRI, SEGUINDO NO RIO MERUÚ-AÇÚ, RIO SANTO ANTONIO ATÉ A ESCOLA CAETANO
CORRÊA LEÃO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.426 18,54 26.438,04 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:32:45

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.426 17,00 24.242,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:47:59

FLUVIAL PRÓPRIA 1.426 17,00 24.242,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:23:48

marca propria marca propria 1.426 17,10 24.384,60 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:20:12

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.426 16,00 22.816,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:58

BARCO ARTESANAL 1.426 17,45 24.883,70 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.426 15,71 22.402,46 Sim
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BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
01:10:25

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.426 17,00 24.242,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.426 17,35 24.741,10 Não

0181 - SAINDO DA VILA CAMETÁ, ENTRANDO NO JAPURETÊ, PASSANDO NA VILA NERES ATÉ A ESCOLA CAETANO
CORRÊA LEÃO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.577 18,54 29.237,58 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:33:36

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.577 17,00 26.809,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:49:59

FLUVIAL PRÓPRIA 1.577 17,00 26.809,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:24:18

marca propria marca propria 1.577 17,10 26.966,70 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:21:00

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.577 16,00 25.232,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:58

BARCO ARTESANAL 1.577 17,45 27.518,65 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.577 15,71 24.774,67 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
01:10:54

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.577 17,00 26.809,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.577 17,35 27.360,95 Não

0182 - IGARAPÉ CASTANHAL PASSANDO PELA ESCOLA SÃO MIGUEL, ITAMIMBUCA DE CIMA ATÉ A ESCOLA CAETANO
CORRÊA LEÃO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 477 18,54 8.843,58 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:34:17

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 477 17,00 8.109,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:50:46

FLUVIAL PRÓPRIA 477 17,00 8.109,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:24:40

marca propria marca propria 477 17,10 8.156,70 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:21:43

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 477 16,00 7.632,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:58

BARCO ARTESANAL 477 17,45 8.323,65 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 477 15,71 7.493,67 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
01:11:13

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

477 17,00 8.109,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

477 17,35 8.275,95 Não

0183 - SAINDO NO RIO SANTO ANTONIO CHEGANDO ATÉ O TRAQUATEUA RETORNANDO ATÉ A ESCOLA CAETANO
CORREA LEÃO
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.039 18,54 19.263,06 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:34:43

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.039 17,00 17.663,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:51:25

FLUVIAL PRÓPRIA 1.039 17,00 17.663,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:25:03

marca propria marca propria 1.039 17,10 17.766,90 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:22:23

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.039 16,00 16.624,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:58

BARCO ARTESANAL 1.039 17,45 18.130,55 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.039 15,71 16.322,69 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
01:11:37

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.039 17,00 17.663,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.039 17,35 18.026,65 Não

0184 - SAINDO DO RIO ITAMIMBUCA PROXIMO A COMUNIDADE SANTA MARIA, PASSANDO NA BOCA DO CAIA ATÉ A
ESCOLA CAETANO CORREA LEÃO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.592 18,54 29.515,68 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:35:41

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.592 17,00 27.064,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:52:29

FLUVIAL PRÓPRIA 1.592 17,00 27.064,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:25:24

marca propria marca propria 1.592 17,10 27.223,20 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:23:10

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.592 16,00 25.472,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:44

BARCO ARTESANAL 1.592 17,45 27.780,40 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.592 15,71 25.010,32 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
01:12:03

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.592 17,00 27.064,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.592 17,35 27.621,20 Não

0185 - SAINDO DO RIO ITAMIMBUCA, ENTRANDO NO ACARAJÓ E RETORNANDO ATÉ A ESCOLA CAETANO CORRÊA
LEÃO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.592 18,54 29.515,68 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:36:17

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.592 17,00 27.064,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:53:07

FLUVIAL PRÓPRIA 1.592 17,00 27.064,00 Sim
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V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:25:51

marca propria marca propria 1.592 17,10 27.223,20 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:23:45

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.592 16,00 25.472,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:46

BARCO ARTESANAL 1.592 17,45 27.780,40 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.592 15,71 25.010,32 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
01:12:38

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.592 17,00 27.064,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.592 17,35 27.621,20 Não

0186 - DA BOCA DO FURO DO MAMANGALZINHO, MAMANGAL GRANDE, ENTRANDO NO RIO SANTO ANTONIO ATÉ A
ESCOLA CAETANO CORRÊA LEÃO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.244 18,54 23.063,76 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:36:43

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.244 17,00 21.148,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:53:54

FLUVIAL PRÓPRIA 1.244 17,00 21.148,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:26:17

marca propria marca propria 1.244 17,10 21.272,40 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:24:26

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.244 16,00 19.904,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:58

BARCO ARTESANAL 1.244 17,45 21.707,80 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.244 15,71 19.543,24 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
01:12:58

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.244 17,00 21.148,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.244 17,35 21.583,40 Não

0187 - SAINDO DO ITAMIMBUCA DAS PROXIMIDADES DA ESCOLA SÃO MIGUEL, SEGUINDO PELO FURO DO SUSPIRO
ATÉ A ESCOLA CAETANO CORRÊA LEÃO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 477 18,54 8.843,58 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:37:27

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 477 17,00 8.109,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:54:32

FLUVIAL PRÓPRIA 477 17,00 8.109,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:26:38

marca propria marca propria 477 17,10 8.156,70 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:25:03

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 477 16,00 7.632,00 Sim
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COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:43

BARCO ARTESANAL 477 17,45 8.323,65 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 477 15,71 7.493,67 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
01:13:18

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

477 17,00 8.109,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

477 17,35 8.275,95 Não

0188 - SAINDO DA BOCA DO CAIÁ, PASSANDO PELA ESCOLA BOM PASTOR ATÉ A ESCOLA CAETANO CORRÊA LEÃO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.179 18,54 21.858,66 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:38:15

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.179 17,00 20.043,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:55:08

FLUVIAL PRÓPRIA 1.179 17,00 20.043,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:27:02

marca propria marca propria 1.179 17,10 20.160,90 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:25:42

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.179 16,00 18.864,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:46

BARCO ARTESANAL 1.179 17,45 20.573,55 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.179 15,71 18.522,09 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
01:13:38

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.179 17,00 20.043,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.179 17,35 20.455,65 Não

0189 - SAINDO DO RIO ACARAJÓ, ENTRANDO NO ITAMIMBUCA ATÉ A ESCOLA CAETANO CORRÊA LEÃO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.179 18,54 21.858,66 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:38:40

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.179 17,00 20.043,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:55:48

FLUVIAL PRÓPRIA 1.179 17,00 20.043,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:27:25

marca propria marca propria 1.179 17,10 20.160,90 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:26:13

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.179 16,00 18.864,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:58

BARCO ARTESANAL 1.179 17,45 20.573,55 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.179 15,71 18.522,09 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
01:13:57

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.179 17,00 20.043,00 Sim
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NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.179 17,35 20.455,65 Não

0190 - RIO SANTO ANTONIO ATÉ A ESCOLA CAETANO CORRÊA LEÃO, TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 778 18,54 14.424,12 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:39:53

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 778 17,00 13.226,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:56:32

FLUVIAL PRÓPRIA 778 17,00 13.226,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:27:46

marca propria marca propria 778 17,10 13.303,80 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:26:45

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 778 16,00 12.448,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:58

BARCO ARTESANAL 778 17,45 13.576,10 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 778 15,71 12.222,38 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
01:14:17

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

778 17,00 13.226,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

778 17,35 13.498,30 Não

0191 - RIO SANTO ANTONIO ATÉ A ESCOLA CAETANO CORRÊA LEÃO, TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 778 18,54 14.424,12 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:40:41

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 778 17,00 13.226,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:57:03

FLUVIAL PRÓPRIA 778 17,00 13.226,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:28:25

marca propria marca propria 778 17,10 13.303,80 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:27:31

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 778 16,00 12.448,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:43

BARCO ARTESANAL 778 17,45 13.576,10 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 778 15,71 12.222,38 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
01:14:40

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

778 17,00 13.226,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

778 17,35 13.498,30 Não

0192 - SAINDO DO IGARAPÉ CASTANHAL SEGUINDO NO RIO ITAMIMBUCA ATÉ A ESCOLA CAETANO CORREA LEÃO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.205 18,54 22.340,70 Sim
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TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:41:10

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.205 17,00 20.485,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:57:54

FLUVIAL PRÓPRIA 1.205 17,00 20.485,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:29:04

marca propria marca propria 1.205 17,10 20.605,50 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:28:10

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.205 16,00 19.280,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:57

BARCO ARTESANAL 1.205 17,45 21.027,25 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.205 15,71 18.930,55 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
01:14:58

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.205 17,00 20.485,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.205 17,35 20.906,75 Não

0193 - SAINDO DO RIO CAIAZINHO SEGUINDO O RIO MERUÚ, PASSANDO A VILA NOVO HORIZONTE, JAPURETÊ, VILA
NERIS, VILA CAMETÁ ATÉ A ESCOLA NO RIO SANTO ANTONIO. TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 827 18,54 15.332,58 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:41:57

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 827 17,00 14.059,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:58:42

FLUVIAL PRÓPRIA 827 17,00 14.059,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:29:25

marca propria marca propria 827 17,10 14.141,70 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:28:56

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 827 16,00 13.232,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:45

BARCO ARTESANAL 827 17,45 14.431,15 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 827 15,71 12.992,17 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
01:15:15

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

827 17,00 14.059,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

827 17,35 14.348,45 Não

0194 - SAINDO DO RIO CAIAZINHO SEGUINDO O RIO MERUÚ, PASSANDO A VILA NOVO HORIZONTE, JAPURETÊ, VILA
NERIS, VILA CAMETÁ ATÉ A ESCOLA NO RIO SANTO ANTONIO. TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 827 18,54 15.332,58 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:42:26

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 827 17,00 14.059,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:59:12

FLUVIAL PRÓPRIA 827 17,00 14.059,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:29:47

marca propria marca propria 827 17,10 14.141,70 Sim
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COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:29:26

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 827 16,00 13.232,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:45

BARCO ARTESANAL 827 17,45 14.431,15 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 827 15,71 12.992,17 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
01:15:38

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

827 17,00 14.059,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

827 17,35 14.348,45 Não

0195 - SUBINDO E DESCENDO O RIOZINHO ATÉ A ESCOLA HELENA GONÇALVES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 2.246 18,54 41.640,84 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:43:18

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 2.246 17,00 38.182,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

31/08/2021 -
23:59:51

FLUVIAL PRÓPRIA 2.246 17,00 38.182,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:30:17

marca propria marca propria 2.246 17,10 38.406,60 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:30:02

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 2.246 16,00 35.936,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:57

BARCO ARTESANAL 2.246 17,45 39.192,70 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 2.246 15,71 35.284,66 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
01:16:02

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

2.246 17,00 38.182,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

2.246 17,35 38.968,10 Não

0196 - SAINDO DA BOCA DO ANAPUZINHO SEGUINDO NO MERUÚ-AÇÚ ATÉ A BOCA DO RIOZINHO E RETORNANDO A
ESCOLA INTENDENTE JOÃO LONGUINHO, TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.015 18,54 18.818,10 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:44:10

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.015 17,00 17.255,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:02:09

FLUVIAL PRÓPRIA 1.015 17,00 17.255,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:30:40

marca propria marca propria 1.015 17,10 17.356,50 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:30:38

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.015 16,00 16.240,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:43

BARCO ARTESANAL 1.015 17,45 17.711,75 Sim
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M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.015 15,71 15.945,65 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
01:16:33

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.015 17,00 17.255,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.015 17,35 17.610,25 Não

0197 - SAINDO DA BOCA DO ANAPUZINHO SEGUINDO NO MERUÚ-AÇÚ ATÉ A BOCA DO RIOZINHO E RETORNANDO A
ESCOLA INTENDENTE JOÃO LONGUINHO, TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.015 18,54 18.818,10 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:44:59

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.015 17,00 17.255,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:02:40

FLUVIAL PRÓPRIA 1.015 17,00 17.255,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:31:04

marca propria marca propria 1.015 17,10 17.356,50 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:31:11

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.015 16,00 16.240,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:56

BARCO ARTESANAL 1.015 17,45 17.711,75 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.015 15,71 15.945,65 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
01:17:37

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.015 17,00 17.255,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.015 17,35 17.610,25 Não

0198 - SAINDO DO IGARAPE JOÃO RIBEIRO ATÉ A ESCOLA INTENDENTE JOÃO LONGUINHO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 847 18,54 15.703,38 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:45:37

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 847 17,00 14.399,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:03:19

FLUVIAL PRÓPRIA 847 17,00 14.399,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:37:02

marca propria marca propria 847 17,10 14.483,70 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:31:47

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 847 16,00 13.552,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:57

BARCO ARTESANAL 847 17,45 14.780,15 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 847 15,71 13.306,37 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
01:18:02

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

847 17,00 14.399,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

847 17,35 14.695,45 Não
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0199 - SAINDO PROXIMO DA BALSA, PASSANDO O BICO DO CARMO ATÉ A ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.128 18,54 20.913,12 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:46:02

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.128 17,00 19.176,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:03:55

FLUVIAL PRÓPRIA 1.128 17,00 19.176,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:37:27

marca propria marca propria 1.128 17,10 19.288,80 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:32:25

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.128 16,00 18.048,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:43

BARCO ARTESANAL 1.128 17,45 19.683,60 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.128 15,71 17.720,88 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
01:18:48

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.128 17,00 19.176,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.128 17,35 19.570,80 Não

0200 - SAINDO DA BOCA DO RIOZINHO, ENTRANDO NO CATIMBAUA E RETORNANDO ATÉ A ESCOLA NOSSA SENHORA
DO CARMO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 2.665 18,54 49.409,10 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:46:28

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 2.665 17,00 45.305,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:04:41

FLUVIAL PRÓPRIA 2.665 17,00 45.305,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:37:51

marca propria marca propria 2.665 17,10 45.571,50 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:33:13

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 2.665 16,00 42.640,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:43

BARCO ARTESANAL 2.665 17,45 46.504,25 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 2.665 15,71 41.867,15 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
01:19:12

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

2.665 17,00 45.305,00 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

2.665 17,35 46.237,75 Não

0201 - SAINDO DA BOCA DO RIO IGARAPÉ-MIRI SEGUINDO NA MARGEM DIREITA ATÉ C.C. BUÇÚ E RETORNA A ESCOLA
PADRE PEDRO. TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 756 18,54 14.016,24 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:48:10

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 756 17,00 12.852,00 Sim
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L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:07:07

FLUVIAL PRÓPRIA 756 17,00 12.852,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:38:46

marca propria marca propria 756 17,10 12.927,60 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:34:23

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 756 16,00 12.096,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:43

BARCO ARTESANAL 756 17,45 13.192,20 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 756 15,71 11.876,76 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

756 17,35 13.116,60 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:37:34

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

756 17,00 12.852,00 Sim

0202 - SAINDO DA BOCA DO IGARAPÉ JOÃO RIBEIRO, PASSANDO NO CARIÁ, BOCA DO RIOZINHO ATÉ A ESCOLA
PADRE PEDRO HERMES. TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 756 18,54 14.016,24 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:48:55

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 756 17,00 12.852,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:07:45

FLUVIAL PRÓPRIA 756 17,00 12.852,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:39:11

marca propria marca propria 756 17,10 12.927,60 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:35:07

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 756 16,00 12.096,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:43

BARCO ARTESANAL 756 17,45 13.192,20 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 756 15,71 11.876,76 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

756 17,35 13.116,60 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:37:52

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

756 17,00 12.852,00 Sim

0203 - SAINDO ABAIXO DO MAMANGAL MIRI PASSANDO PELA BOCA DO FURO DO SECO ATÉ A ESCOLA PADRE PEDRO,
TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 771 18,54 14.294,34 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:49:21

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 771 17,00 13.107,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:08:20

FLUVIAL PRÓPRIA 771 17,00 13.107,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:39:34

marca propria marca propria 771 17,10 13.184,10 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:35:44

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 771 16,00 12.336,00 Sim
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COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:57

BARCO ARTESANAL 771 17,45 13.453,95 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 771 15,71 12.112,41 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

771 17,35 13.376,85 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:38:16

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

771 17,00 13.107,00 Sim

0204 - SAINDO DA BOCA DO RIO IGARAPÉ-MIRI SEGUINDO NA MARGEM DIREITA ATÉ C.C. BUÇÚ E RETORNA A ESCOLA
PADRE PEDRO. TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 756 18,54 14.016,24 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:51:14

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 756 17,00 12.852,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:08:54

FLUVIAL PRÓPRIA 756 17,00 12.852,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:39:58

marca propria marca propria 756 17,10 12.927,60 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:36:20

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 756 16,00 12.096,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:57

BARCO ARTESANAL 756 17,45 13.192,20 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 756 15,71 11.876,76 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

756 17,35 13.116,60 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:38:35

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

756 17,00 12.852,00 Sim

0205 - SAINDO ABAIXO DO MAMANGAL MIRI PASSANDO PELA BOCA DO FURO DO SECO ATÉ A ESCOLA PADRE PEDRO,
TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 771 18,54 14.294,34 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:56:33

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 771 17,00 13.107,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:09:24

FLUVIAL PRÓPRIA 771 17,00 13.107,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:40:21

marca propria marca propria 771 17,10 13.184,10 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:36:57

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 771 16,00 12.336,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:43

BARCO ARTESANAL 771 17,45 13.453,95 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 771 15,71 12.112,41 Sim
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NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

771 17,35 13.376,85 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:38:51

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

771 17,00 13.107,00 Sim

0206 - SAINDO DA BOCA DO IGARAPÉ JOÃO RIBEIRO, PASSANDO NO CARIÁ, BOCA DO RIOZINHO ATÉ A ESCOLA
PADRE PEDRO HERMES. TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 756 18,54 14.016,24 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:57:09

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 756 17,00 12.852,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:09:55

FLUVIAL PRÓPRIA 756 17,00 12.852,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:41:00

marca propria marca propria 756 17,10 12.927,60 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:37:28

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 756 16,00 12.096,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:56

BARCO ARTESANAL 756 17,45 13.192,20 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 756 15,71 11.876,76 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

756 17,35 13.116,60 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:39:08

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

756 17,00 12.852,00 Sim

0207 - SAINDO DO CAIAZINHO, VILA SIRIUBA, ATRAVESSANDO AO PRAIÃO, ATÉ A ESCOLA SÃO MIGUEL ANEXO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.128 18,54 20.913,12 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:57:50

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.128 17,00 19.176,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:10:28

FLUVIAL PRÓPRIA 1.128 17,00 19.176,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:41:29

marca propria marca propria 1.128 17,10 19.288,80 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:38:02

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.128 16,00 18.048,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:56

BARCO ARTESANAL 1.128 17,45 19.683,60 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.128 15,71 17.720,88 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.128 17,35 19.570,80 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:39:31

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.128 17,00 19.176,00 Sim

0208 - SAINDO DO RIOZINHO PASSANDO PELA ESPERA ATÉA ESCOLA SÃO ROQUE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 646 18,54 11.976,84 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:58:23

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 646 17,00 10.982,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:11:02

FLUVIAL PRÓPRIA 646 17,00 10.982,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:41:52

marca propria marca propria 646 17,10 11.046,60 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:38:34

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 646 16,00 10.336,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:43

BARCO ARTESANAL 646 17,45 11.272,70 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 646 15,71 10.148,66 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

646 17,35 11.208,10 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:39:50

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

646 17,00 10.982,00 Sim

0209 - SAINDO PROXIMO AO SITIO SÃO MIGUEL ENTRANDO NO CATIMBAUA E VOLTANDO ATÉ A ESCOLA SÃO ROQUE,
TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 845 18,54 15.666,30 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:58:47

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 845 17,00 14.365,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:11:40

FLUVIAL PRÓPRIA 845 17,00 14.365,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:42:18

marca propria marca propria 845 17,10 14.449,50 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:39:32

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 845 16,00 13.520,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:43

BARCO ARTESANAL 845 17,45 14.745,25 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 845 15,71 13.274,95 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

845 17,35 14.660,75 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:40:06

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

845 17,00 14.365,00 Sim

0210 - SAINDO PROXIMO AO SITIO SÃO MIGUEL ENTRANDO NO CATIMBAUA E VOLTANDO ATÉ A ESCOLA SÃO ROQUE,
TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 845 18,54 15.666,30 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:59:22

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 845 17,00 14.365,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:12:19

FLUVIAL PRÓPRIA 845 17,00 14.365,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:42:44

marca propria marca propria 845 17,10 14.449,50 Sim
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COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:40:19

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 845 16,00 13.520,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:56

BARCO ARTESANAL 845 17,45 14.745,25 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 845 15,71 13.274,95 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

845 17,35 14.660,75 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:40:26

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

845 17,00 14.365,00 Sim

0211 - SAINDO DO RIO IGARAPÉ-MIRI ENTRANDO NO IGARAPÉ AÇU E VOLTA PARA ESCOLA SÃO ROQUE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 646 18,54 11.976,84 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
17:59:55

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 646 17,00 10.982,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:13:02

FLUVIAL PRÓPRIA 646 17,00 10.982,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:43:23

marca propria marca propria 646 17,10 11.046,60 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:41:11

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 646 16,00 10.336,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:56

BARCO ARTESANAL 646 17,45 11.272,70 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 646 15,71 10.148,66 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

646 17,35 11.208,10 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:40:51

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

646 17,00 10.982,00 Sim

0212 - SAINDO DO RIOZINHO PASSANDO PELA ESPERA CHEGANDO ATÉ O IGARAPÉ AÇU E VOLTA PARA ESCOLA SÃO
ROQUE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.728 18,54 32.037,12 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:00:28

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.728 17,00 29.376,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:13:40

FLUVIAL PRÓPRIA 1.728 17,00 29.376,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:43:46

marca propria marca propria 1.728 17,10 29.548,80 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:41:58

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.728 16,00 27.648,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:43

BARCO ARTESANAL 1.728 17,45 30.153,60 Sim
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M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.728 15,71 27.146,88 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.728 17,35 29.980,80 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:41:10

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.728 17,00 29.376,00 Sim

0213 - SAINDO DO INICIO DO RIO MAMAMGAL GRANDE ATÉ A ESCOLA VAMOS COM DEUS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 553 18,54 10.252,62 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:00:59

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 553 17,00 9.401,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:14:10

FLUVIAL PRÓPRIA 553 17,00 9.401,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:44:15

marca propria marca propria 553 17,10 9.456,30 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:42:34

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 553 16,00 8.848,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:56

BARCO ARTESANAL 553 17,45 9.649,85 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 553 15,71 8.687,63 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

553 17,35 9.594,55 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:41:27

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

553 17,00 9.401,00 Sim

0214 - SAINDO DA BOCA DO MAMAMGAL GRANDE SEGUINDO ATÉ A ESCOLA VAMOS COM DEUS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.050 18,54 19.467,00 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:01:30

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.050 17,00 17.850,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:14:41

FLUVIAL PRÓPRIA 1.050 17,00 17.850,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:45:11

marca propria marca propria 1.050 17,10 17.955,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:43:12

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.050 16,00 16.800,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:43

BARCO ARTESANAL 1.050 17,45 18.322,50 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.050 15,71 16.495,50 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.050 17,35 18.217,50 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:41:46

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.050 17,00 17.850,00 Sim

0215 - SAINDO NO RIO FURO DO SECO, ENTRANDO NO FURO ANARAÍ E RETORNANDO PARA A ESCOLA FÉ EM DEUS
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.356 18,54 25.140,24 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:02:00

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.356 17,00 23.052,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:15:21

FLUVIAL PRÓPRIA 1.356 17,00 23.052,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
19:45:39

marca propria marca propria 1.356 17,10 23.187,60 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:43:51

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.356 16,00 21.696,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:42

BARCO ARTESANAL 1.356 17,45 23.662,20 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.356 15,71 21.302,76 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.356 17,35 23.526,60 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:42:03

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.356 17,00 23.052,00 Sim

0216 - SAINDO DA VILA PAJÉ, PASSANDO PELA VILA JERÔNIMO, VILA BULACHA, PELA VILA FILADELFIA, MIMIM DO
CORÉ, VILA DO JOÃO NUNES ATÉ A ESCOLA GRASIELA GABRIEL, TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 717 18,54 13.293,18 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:02:46

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 717 17,00 12.189,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:16:47

FLUVIAL PRÓPRIA 717 17,00 12.189,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:12:04

marca propria marca propria 717 17,10 12.260,70 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:44:38

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 717 16,00 11.472,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:42

BARCO ARTESANAL 717 17,45 12.511,65 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 717 15,71 11.264,07 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

717 17,35 12.439,95 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:42:21

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

717 17,00 12.189,00 Sim

0217 - SAINDO DA VILA PAJÉ, PASSANDO PELA VILA JERÔNIMO, VILA BULACHA, PELA VILA FILADELFIA, MIMIM DO
CORÉ, VILA DO JOÃO NUNES ATÉ A ESCOLA GRASIELA GABRIEL, TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 717 18,54 13.293,18 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:03:11

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 717 17,00 12.189,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:17:25

FLUVIAL PRÓPRIA 717 17,00 12.189,00 Sim
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V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:12:28

marca propria marca propria 717 17,10 12.260,70 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:55

BARCO ARTESANAL 717 17,45 12.511,65 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:45:13

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 717 16,00 11.472,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 717 15,71 11.264,07 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

717 17,35 12.439,95 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:42:42

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

717 17,00 12.189,00 Sim

0218 - SAINDO DO PANACAUERA MIRI, PASSANDO PELA VILA MULATA, VILA DO GRIFO ATÉ A ESCOLA GRASIELA
GRABRIEL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 2.290 18,54 42.456,60 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:03:45

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 2.290 17,00 38.930,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:18:13

FLUVIAL PRÓPRIA 2.290 17,00 38.930,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:12:53

marca propria marca propria 2.290 17,10 39.159,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:55

BARCO ARTESANAL 2.290 17,45 39.960,50 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:46:02

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 2.290 16,00 36.640,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 2.290 15,71 35.975,90 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

2.290 17,35 39.731,50 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:43:02

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

2.290 17,00 38.930,00 Sim

0219 - SAINDO DO PANACAUERA MIRI, PASSANDO A VILA AREIA BRANCA, PONTE DO BOBOBÓ ATÉ A ESCOLA
GRASIELA GRABRIEL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 2.290 18,54 42.456,60 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:04:15

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 2.290 17,00 38.930,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:18:41

FLUVIAL PRÓPRIA 2.290 17,00 38.930,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:13:19

marca propria marca propria 2.290 17,10 39.159,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:55

BARCO ARTESANAL 2.290 17,45 39.960,50 Sim
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COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:46:40

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 2.290 16,00 36.640,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 2.290 15,71 35.975,90 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

2.290 17,35 39.731,50 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:43:20

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

2.290 17,00 38.930,00 Sim

0220 - SAINDO DA VILA OLINDO, VILA TIO BENA, VILA JOAQUIM, VILA CARAFINA, VILA MICAS, VILA DONA MARIA ATÉ A
ESCOLA GRASIELA GABRIEL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.361 18,54 25.232,94 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:05:28

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.361 17,00 23.137,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:19:10

FLUVIAL PRÓPRIA 1.361 17,00 23.137,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:13:44

marca propria marca propria 1.361 17,10 23.273,10 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:55

BARCO ARTESANAL 1.361 17,45 23.749,45 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:47:19

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.361 16,00 21.776,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.361 15,71 21.381,31 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.361 17,35 23.613,35 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:43:38

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.361 17,00 23.137,00 Sim

0221 - SAINDO DA VILA CACAU, PASSANDO PELA VILA GOMES, VILA DO PIA, VILA JOANICO ATÉ A ESCOLA GRASIELA
GABRIEL. TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 588 18,54 10.901,52 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:06:05

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 588 17,00 9.996,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:20:10

FLUVIAL PRÓPRIA 588 17,00 9.996,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:14:15

marca propria marca propria 588 17,10 10.054,80 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:54

BARCO ARTESANAL 588 17,45 10.260,60 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:48:14

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 588 16,00 9.408,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 588 15,71 9.237,48 Sim



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 136 de 1392

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

588 17,35 10.201,80 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:44:01

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

588 17,00 9.996,00 Sim

0222 - SAINDO DA VILA CACAU, PASSANDO PELA VILA GOMES, VILA DO PIA, VILA JOANICO ATÉ A ESCOLA GRASIELA
GABRIEL. TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 588 18,54 10.901,52 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:06:54

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 588 17,00 9.996,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:20:46

FLUVIAL PRÓPRIA 588 17,00 9.996,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:14:42

marca propria marca propria 588 17,10 10.054,80 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:54

BARCO ARTESANAL 588 17,45 10.260,60 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:49:01

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 588 16,00 9.408,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 588 15,71 9.237,48 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

588 17,35 10.201,80 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:44:20

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

588 17,00 9.996,00 Sim

0223 - DA NASCENTE DO RIO PANACAUERAZINHO, VILA DO IVO ATÉ A ESCOLA GRASIELA GABRIEL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 765 18,54 14.183,10 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:07:21

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 765 17,00 13.005,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:21:19

FLUVIAL PRÓPRIA 765 17,00 13.005,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:15:04

marca propria marca propria 765 17,10 13.081,50 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:54

BARCO ARTESANAL 765 17,45 13.349,25 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:49:35

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 765 16,00 12.240,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 765 15,71 12.018,15 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

765 17,35 13.272,75 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:44:47

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

765 17,00 13.005,00 Sim

0224 - SAINDO DO FURO DO TIMBUÍ, RIO MINEIRO PASSANDO PELA VILA PAJÉ, PASSANDO PELA IGREJA
PENTECOSTAL ATÉ A ESCOLA A ESCOLA GRASIELA GABRIEL
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.434 18,54 26.586,36 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:07:47

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.434 17,00 24.378,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:22:04

FLUVIAL PRÓPRIA 1.434 17,00 24.378,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:15:24

marca propria marca propria 1.434 17,10 24.521,40 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:54

BARCO ARTESANAL 1.434 17,45 25.023,30 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:50:07

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.434 16,00 22.944,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.434 15,71 22.528,14 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.434 17,35 24.879,90 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:45:03

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.434 17,00 24.378,00 Sim

0225 - SAINDO DO RIO PANACAUERA MIRI, PASSANDO PELA PONTE DO BOBOBÓ, VILA DA SEDE HAITI, ATÉ A ESCOLA
GRASIELA GABRIEL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.030 18,54 19.096,20 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:08:15

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.030 17,00 17.510,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:22:41

FLUVIAL PRÓPRIA 1.030 17,00 17.510,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:15:48

marca propria marca propria 1.030 17,10 17.613,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:53

BARCO ARTESANAL 1.030 17,45 17.973,50 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:50:38

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.030 16,00 16.480,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.030 15,71 16.181,30 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.030 17,35 17.870,50 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:45:20

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.030 17,00 17.510,00 Sim

0226 - SAINDO DA COSTA MARAPATA, PASSA PELA VILA OLINDO, VILA TIO BENA ATÉ A ESCOLA GRASIELA GABRIEL.
TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.132 18,54 20.987,28 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:09:16

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.132 17,00 19.244,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:23:22

FLUVIAL PRÓPRIA 1.132 17,00 19.244,00 Sim
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V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:16:13

marca propria marca propria 1.132 17,10 19.357,20 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:53

BARCO ARTESANAL 1.132 17,45 19.753,40 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:51:19

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.132 16,00 18.112,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.132 15,71 17.783,72 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.132 17,35 19.640,20 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:45:37

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.132 17,00 19.244,00 Sim

0227 - SAINDO DA VILA GOMES, VILA DO COME BOTO, VILA DO PIA, VILA DO JOANICO, VILA DO MILOCA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 588 18,54 10.901,52 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:09:50

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 588 17,00 9.996,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:24:07

FLUVIAL PRÓPRIA 588 17,00 9.996,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:16:40

marca propria marca propria 588 17,10 10.054,80 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:53

BARCO ARTESANAL 588 17,45 10.260,60 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:51:58

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 588 16,00 9.408,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 588 15,71 9.237,48 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

588 17,35 10.201,80 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:45:53

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

588 17,00 9.996,00 Sim

0228 - SAINDO DA VILA BULACHA, MIMIM DO CORÉ, VILA CHUIM, VILA JOÃO GOMES, VILA MILOCA ATÉ A ESCOLA
GRASIELA GABRIEL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.169 18,54 21.673,26 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:10:25

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.169 17,00 19.873,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:24:40

FLUVIAL PRÓPRIA 1.169 17,00 19.873,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:17:02

marca propria marca propria 1.169 17,10 19.989,90 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:53

BARCO ARTESANAL 1.169 17,45 20.399,05 Sim
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COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:53:23

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.169 16,00 18.704,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.169 15,71 18.364,99 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.169 17,35 20.282,15 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:46:14

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.169 17,00 19.873,00 Sim

0229 - SAINDO DO FURO DO TIMBUÍ, RIO MINEIRO PASSANDO PELA VILA PAJÉ, VILA ALBERTINO, VILA JORGE ATÉ A
ESCOLA A ESCOLA GRASIELA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.434 18,54 26.586,36 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:11:26

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.434 17,00 24.378,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:25:11

FLUVIAL PRÓPRIA 1.434 17,00 24.378,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:17:26

marca propria marca propria 1.434 17,10 24.521,40 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:53

BARCO ARTESANAL 1.434 17,45 25.023,30 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:53:58

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.434 16,00 22.944,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.434 15,71 22.528,14 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.434 17,35 24.879,90 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:46:31

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.434 17,00 24.378,00 Sim

0230 - SAINDO DA COSTA MARAPATA, PASSA PELA VILA OLINDO, VILA TIO BENA ATÉ A ESCOLA GRASIELA GABRIEL.
TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.132 18,54 20.987,28 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:11:50

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.132 17,00 19.244,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:25:55

FLUVIAL PRÓPRIA 1.132 17,00 19.244,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:17:47

marca propria marca propria 1.132 17,10 19.357,20 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:53

BARCO ARTESANAL 1.132 17,45 19.753,40 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:54:32

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.132 16,00 18.112,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.132 15,71 17.783,72 Sim
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NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.132 17,35 19.640,20 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:46:48

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.132 17,00 19.244,00 Sim

0231 - SAINDO DO PANACAUERA MIRI, PASSANDO A VILA AREIA ATÉ A ESCOLA GRASIELA GABRIEL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.030 18,54 19.096,20 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:12:21

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.030 17,00 17.510,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:26:30

FLUVIAL PRÓPRIA 1.030 17,00 17.510,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:18:13

marca propria marca propria 1.030 17,10 17.613,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:53

BARCO ARTESANAL 1.030 17,45 17.973,50 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:55:23

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.030 16,00 16.480,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.030 15,71 16.181,30 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.030 17,35 17.870,50 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:47:12

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.030 17,00 17.510,00 Sim

0232 - DA NASCENTE DO RIO PANACAUERAZINHO PASSANDO PELA VILA BENA LIMA, VILA ALIANÇA, VILA ILÁRIO, VILA
MICAS ATÉ A ESCOLA GRASIELA GABRIEL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 765 18,54 14.183,10 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:12:45

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 765 17,00 13.005,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:27:13

FLUVIAL PRÓPRIA 765 17,00 13.005,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:18:37

marca propria marca propria 765 17,10 13.081,50 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:53

BARCO ARTESANAL 765 17,45 13.349,25 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:56:04

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 765 16,00 12.240,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 765 15,71 12.018,15 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

765 17,35 13.272,75 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:47:29

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

765 17,00 13.005,00 Sim

0233 - SAINDO DO RIO MINEIRO PASSANDO PELA VILA PAJÉ, PASSANDO PELA IGREJA PENTECOSTAL ATÉ A ESCOLA A
ESCOLA GRASIELA GABRIEL
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.169 18,54 21.673,26 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:14:21

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.169 17,00 19.873,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:27:52

FLUVIAL PRÓPRIA 1.169 17,00 19.873,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:18:58

marca propria marca propria 1.169 17,10 19.989,90 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:53

BARCO ARTESANAL 1.169 17,45 20.399,05 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:56:38

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.169 16,00 18.704,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.169 15,71 18.364,99 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.169 17,35 20.282,15 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:47:49

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.169 17,00 19.873,00 Sim

0234 - SAINDO PROXIMO DA VILA GOMES, ATRAVESSANDO PRA VILA DO CORÓ, VILA BULACHA, VILA PAJÉ,
ATREVESSANDO PRA VIJA SÃO JOAQUIM ATÉ A ESCOLA SALMO XXIII. TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 406 18,54 7.527,24 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:14:59

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 406 17,00 6.902,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:28:22

FLUVIAL PRÓPRIA 406 17,00 6.902,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:19:18

marca propria marca propria 406 17,10 6.942,60 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:53

BARCO ARTESANAL 406 17,45 7.084,70 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:57:11

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 406 16,00 6.496,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 406 15,71 6.378,26 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

406 17,35 7.044,10 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:48:07

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

406 17,00 6.902,00 Sim

0235 - SAINDO PROXIMO DA VILA GOMES, ATRAVESSANDO PRA VILA DO CORÓ, VILA BULACHA, VILA PAJÉ,
ATREVESSANDO PRA VIJA SÃO JOAQUIM ATÉ A ESCOLA SALMO XXIII. TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 406 18,54 7.527,24 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:15:25

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 406 17,00 6.902,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:28:56

FLUVIAL PRÓPRIA 406 17,00 6.902,00 Sim
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V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:19:41

marca propria marca propria 406 17,10 6.942,60 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:53

BARCO ARTESANAL 406 17,45 7.084,70 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:57:51

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 406 16,00 6.496,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 406 15,71 6.378,26 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

406 17,35 7.044,10 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:48:31

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

406 17,00 6.902,00 Sim

0236 - SAINDO DO TIMBUÍ, ENTRANDO NO RIO BRANCO E RETORNANDO ATÉ A ESCOLA SÃO BENEDITO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 808 18,54 14.980,32 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:15:54

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 808 17,00 13.736,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:29:33

FLUVIAL PRÓPRIA 808 17,00 13.736,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:20:05

marca propria marca propria 808 17,10 13.816,80 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:53

BARCO ARTESANAL 808 17,45 14.099,60 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:58:25

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 808 16,00 12.928,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 808 15,71 12.693,68 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

808 17,35 14.018,80 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:48:54

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

808 17,00 13.736,00 Sim

0237 - SAINDO DO RIO PANACAUERA PASSANDO PELA VILA CACAU, PAJÉ, ENTRANDO NO RIO MINEIRO ATÉ A ESCOLA
SÃO SEBASTIÃO, TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 276 18,54 5.117,04 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:16:20

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 276 17,00 4.692,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:30:30

FLUVIAL PRÓPRIA 276 17,00 4.692,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:20:26

marca propria marca propria 276 17,10 4.719,60 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:42

BARCO ARTESANAL 276 17,45 4.816,20 Sim
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COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:59:01

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 276 16,00 4.416,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 276 15,71 4.335,96 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

276 17,35 4.788,60 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:49:12

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

276 17,00 4.692,00 Sim

0238 - SAINDO DO RIO PANACAUERA PASSANDO PELA VILA CACAU, PAJÉ, ENTRANDO NO RIO MINEIRO ATÉ A ESCOLA
SÃO SEBASTIÃO. TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 276 18,54 5.117,04 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:16:52

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 276 17,00 4.692,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:31:04

FLUVIAL PRÓPRIA 276 17,00 4.692,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:20:59

marca propria marca propria 276 17,10 4.719,60 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:53

BARCO ARTESANAL 276 17,45 4.816,20 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
22:59:42

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 276 16,00 4.416,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 276 15,71 4.335,96 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

276 17,35 4.788,60 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:49:30

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

276 17,00 4.692,00 Sim

0239 - SAINDO DO INICIO DO PANACAUERA MINEIRO, ENTRANDO NO IGARAPÉ BOM FIM, VISICO, MAURICIO E
RETORNANDO ATÉ A ESCOLA SÃO SEBASTIÃO. TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 404 18,54 7.490,16 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:18:26

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 404 17,00 6.868,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:31:41

FLUVIAL PRÓPRIA 404 17,00 6.868,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:21:19

marca propria marca propria 404 17,10 6.908,40 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:52

BARCO ARTESANAL 404 17,45 7.049,80 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
23:00:06

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 404 16,00 6.464,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 404 15,71 6.346,84 Sim
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NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

404 17,35 7.009,40 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:49:46

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

404 17,00 6.868,00 Sim

0240 - SAINDO DO INICIO DO PANACAUERA MINEIRO, ENTRANDO NO IGARAPÉ BOM FIM, VISICO, MAURICIO E
RETORNANDO ATÉ A ESCOLA SÃO SEBASTIÃO. TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 404 18,54 7.490,16 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:18:52

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 404 17,00 6.868,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:32:21

FLUVIAL PRÓPRIA 404 17,00 6.868,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:21:43

marca propria marca propria 404 17,10 6.908,40 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:52

BARCO ARTESANAL 404 17,45 7.049,80 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
23:00:37

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 404 16,00 6.464,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 404 15,71 6.346,84 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

404 17,35 7.009,40 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:50:08

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

404 17,00 6.868,00 Sim

0241 - SAINDO DA NASCENTE CHEGANDO ATÉ A BOCA DO PANACAUERA MIRI E RETORNANDO ATÉ ESCOLA SÃO
SEBASTIÃO. TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.426 18,54 26.438,04 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:20:10

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.426 17,00 24.242,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:33:04

FLUVIAL PRÓPRIA 1.426 17,00 24.242,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:22:22

marca propria marca propria 1.426 17,10 24.384,60 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:52

BARCO ARTESANAL 1.426 17,45 24.883,70 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
23:01:29

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.426 16,00 22.816,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.426 15,71 22.402,46 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.426 17,35 24.741,10 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:53:43

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.426 17,00 24.242,00 Sim

0242 - SAINDO DA NASCENTE CHEGANDO ATÉ A BOCA DO PANACAUERA MIRI E RETORNANDO ATÉ ESCOLA SÃO
SEBASTIÃO. TURNO TARDE
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.426 18,54 26.438,04 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:20:32

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.426 17,00 24.242,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:33:33

FLUVIAL PRÓPRIA 1.426 17,00 24.242,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:22:48

marca propria marca propria 1.426 17,10 24.384,60 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:52

BARCO ARTESANAL 1.426 17,45 24.883,70 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
23:02:07

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.426 16,00 22.816,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.426 15,71 22.402,46 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.426 17,35 24.741,10 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:53:59

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.426 17,00 24.242,00 Sim

0243 - SAINDO DO RIO MAÚBA ENTRANDO NO IGARAPÉ URUCUZAL, ACAPUTEUA E RETORNANDO ATÉ A ESCOLA
JESUS E AS CRIANÇAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 404 18,54 7.490,16 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:20:57

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 404 17,00 6.868,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:34:18

FLUVIAL PRÓPRIA 404 17,00 6.868,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:23:09

marca propria marca propria 404 17,10 6.908,40 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:52

BARCO ARTESANAL 404 17,45 7.049,80 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
23:02:38

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 404 16,00 6.464,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 404 15,71 6.346,84 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

404 17,35 7.009,40 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:54:17

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

404 17,00 6.868,00 Sim

0244 - SAINDO DA BOCA DO PINDOBALZINHO ENTRANDO NO QUARUÇÚ RIO SUMAUMÁ ATÉ ESCOLA BOM JESUS II.
TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 3.240 18,54 60.069,60 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:22:13

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 3.240 17,00 55.080,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:35:30

FLUVIAL PRÓPRIA 3.240 17,00 55.080,00 Sim
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V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:23:28

marca propria marca propria 3.240 17,10 55.404,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:52

BARCO ARTESANAL 3.240 17,45 56.538,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
23:03:16

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 3.240 16,00 51.840,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 3.240 15,71 50.900,40 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

3.240 17,35 56.214,00 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:54:43

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

3.240 17,00 55.080,00 Sim

0245 - SAINDO DA BOCA DO PINDOBALZINHO ENTRANDO NO QUARUÇÚ RIO SUMAUMÁ ATÉ ESCOLA BOM JESUS II.
TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 3.240 18,54 60.069,60 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:22:50

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 3.240 17,00 55.080,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:36:05

FLUVIAL PRÓPRIA 3.240 17,00 55.080,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:23:49

marca propria marca propria 3.240 17,10 55.404,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:52

BARCO ARTESANAL 3.240 17,45 56.538,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
23:03:58

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 3.240 16,00 51.840,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 3.240 15,71 50.900,40 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

3.240 17,35 56.214,00 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:55:06

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

3.240 17,00 55.080,00 Sim

0246 - SAINDO DO RIO PINDOBAL GRANDE, PASSANDO PELA BOCA DO PINDOBAL AÇÚ, ENTRANDO NO RIO SUMAÚMA
ATÉ A ESCOLA BOM JESUS II. TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.562 18,54 28.959,48 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:23:28

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.562 17,00 26.554,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:36:56

FLUVIAL PRÓPRIA 1.562 17,00 26.554,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:24:10

marca propria marca propria 1.562 17,10 26.710,20 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:52

BARCO ARTESANAL 1.562 17,45 27.256,90 Sim
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COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
23:04:45

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.562 16,00 24.992,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.562 15,71 24.539,02 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.562 17,35 27.100,70 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:55:21

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.562 17,00 26.554,00 Sim

0247 - SAINDO DO RIO PINDOBAL GRANDE, PASSANDO PELA BOCA DO PINDOBAL AÇÚ, ENTRANDO NO RIO SUMAÚMA
ATÉ A ESCOLA BOM JESUS II. TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.562 18,54 28.959,48 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:23:59

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.562 17,00 26.554,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:37:36

FLUVIAL PRÓPRIA 1.562 17,00 26.554,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:24:35

marca propria marca propria 1.562 17,10 26.710,20 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:52

BARCO ARTESANAL 1.562 17,45 27.256,90 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
23:05:20

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.562 16,00 24.992,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.562 15,71 24.539,02 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:20

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.562 17,35 27.100,70 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:55:37

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.562 17,00 26.554,00 Sim

0248 - SAINDO DO RIO TUCUNAREI GRANDE, PASSANDO PELO CAFÉ TORRADO, RIO SUMAÚMA ATÉ A ESCOLA BOM
JESUS II. TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 3.715 18,54 68.876,10 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:24:20

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 3.715 17,00 63.155,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:38:21

FLUVIAL PRÓPRIA 3.715 17,00 63.155,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:24:59

marca propria marca propria 3.715 17,10 63.526,50 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:51

BARCO ARTESANAL 3.715 17,45 64.826,75 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
23:06:01

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 3.715 16,00 59.440,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 3.715 15,71 58.362,65 Sim
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NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:21

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

3.715 17,35 64.455,25 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:55:58

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

3.715 17,00 63.155,00 Sim

0249 - SAINDO DO RIO TUCUNAREI GRANDE, PASSANDO PELO CAFÉ TORRADO, RIO SUMAÚMA ATÉ A ESCOLA BOM
JESUS II. TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 3.715 18,54 68.876,10 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:25:41

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 3.715 17,00 63.155,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:38:59

FLUVIAL PRÓPRIA 3.715 17,00 63.155,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:26:05

marca propria marca propria 3.715 17,10 63.526,50 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:51

BARCO ARTESANAL 3.715 17,45 64.826,75 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
23:06:42

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 3.715 16,00 59.440,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 3.715 15,71 58.362,65 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:21

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

3.715 17,35 64.455,25 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:56:13

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

3.715 17,00 63.155,00 Sim

0250 - SAINDO DO RIO TUCUNAREIZINHO, PELO RIO SUMAÚMA PASSANDO PELO CAFÉ TORADO, CUANDÚ, RIO
SUMAÚMA ATÉ A ESCOLA BOM JESUS II
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 3.283 18,54 60.866,82 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:27:07

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 3.283 17,00 55.811,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:39:43

FLUVIAL PRÓPRIA 3.283 17,00 55.811,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:26:31

marca propria marca propria 3.283 17,10 56.139,30 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:51

BARCO ARTESANAL 3.283 17,45 57.288,35 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
23:07:13

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 3.283 16,00 52.528,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 3.283 15,71 51.575,93 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:21

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

3.283 17,35 56.960,05 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:56:33

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

3.283 17,00 55.811,00 Sim

0251 - SAINDO DO RIO TUCUNAREIZINHO, PASSANDO PELO CUANDÚ, RIO SUMAÚMA ATÉ A ESCOLA BOM JESUS II
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 3.283 18,54 60.866,82 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:27:41

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 3.283 17,00 55.811,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:40:30

FLUVIAL PRÓPRIA 3.283 17,00 55.811,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:27:04

marca propria marca propria 3.283 17,10 56.139,30 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:51

BARCO ARTESANAL 3.283 17,45 57.288,35 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
23:07:54

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 3.283 16,00 52.528,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 3.283 15,71 51.575,93 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:21

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

3.283 17,35 56.960,05 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:56:55

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

3.283 17,00 55.811,00 Sim

0252 - SAINDO DA BEIRA DA COSTA, ENTRANDO NO FURO DA PINTA, RIO SUMAUMA ATÉ A ESCOLA BOM JESUS II.
TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.140 18,54 21.135,60 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:28:12

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.140 17,00 19.380,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:41:07

FLUVIAL PRÓPRIA 1.140 17,00 19.380,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:27:25

marca propria marca propria 1.140 17,10 19.494,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:51

BARCO ARTESANAL 1.140 17,45 19.893,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
23:08:35

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.140 16,00 18.240,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.140 15,71 17.909,40 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:21

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.140 17,35 19.779,00 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:57:14

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.140 17,00 19.380,00 Sim

0253 - SAINDO DA BEIRA DA COSTA, ENTRANDO NO FURO DA PINTA, RIO SUMAUMA ATÉ A ESCOLA BOM JESUS II.
TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.140 18,54 21.135,60 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:28:42

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.140 17,00 19.380,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:41:34

FLUVIAL PRÓPRIA 1.140 17,00 19.380,00 Sim
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V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:27:47

marca propria marca propria 1.140 17,10 19.494,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:51

BARCO ARTESANAL 1.140 17,45 19.893,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
23:09:08

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.140 16,00 18.240,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.140 15,71 17.909,40 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:21

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.140 17,35 19.779,00 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:57:33

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.140 17,00 19.380,00 Sim

0254 - DA ILHA DA CAPIVARA CHEGANDO ATÉ A BOCA DO FURO TAPIAÍ E VOLTA PARA A ESCOLA BOM JESUS II.
TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 942 18,54 17.464,68 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:29:10

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 942 17,00 16.014,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:42:11

FLUVIAL PRÓPRIA 942 17,00 16.014,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:28:08

marca propria marca propria 942 17,10 16.108,20 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:50

BARCO ARTESANAL 942 17,45 16.437,90 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
23:09:45

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 942 16,00 15.072,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 942 15,71 14.798,82 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:21

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

942 17,35 16.343,70 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:57:53

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

942 17,00 16.014,00 Sim

0255 - DA ILHA DA CAPIVARA CHEGANDO ATÉ A BOCA DO FURO TAPIAÍ E VOLTA PARA A ESCOLA BOM JESUS II.
TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 942 18,54 17.464,68 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:29:40

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 942 17,00 16.014,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:42:39

FLUVIAL PRÓPRIA 942 17,00 16.014,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:28:28

marca propria marca propria 942 17,10 16.108,20 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:50

BARCO ARTESANAL 942 17,45 16.437,90 Sim
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COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
23:10:24

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 942 16,00 15.072,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 942 15,71 14.798,82 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:21

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

942 17,35 16.343,70 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:58:09

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

942 17,00 16.014,00 Sim

0256 - EXTENSÃO DO RIO TUCUNAREI GRANDE CHEGANDO ATÉ A ILHA DA MARRECA E RETORNANDO A ESCOLA DO
PINDOBAL. TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.916 18,54 35.522,64 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:30:10

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.916 17,00 32.572,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:43:08

FLUVIAL PRÓPRIA 1.916 17,00 32.572,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:28:49

marca propria marca propria 1.916 17,10 32.763,60 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:50

BARCO ARTESANAL 1.916 17,45 33.434,20 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
23:10:50

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.916 16,00 30.656,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.916 15,71 30.100,36 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:21

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.916 17,35 33.242,60 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:58:29

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.916 17,00 32.572,00 Sim

0257 - EXTENSÃO DO RIO TUCUNAREI GRANDE CHEGANDO ATÉ A ILHA DA MARRECA E RETORNANDO A ESCOLA DO
PINDOBAL. TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.916 18,54 35.522,64 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:30:46

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.916 17,00 32.572,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:43:55

FLUVIAL PRÓPRIA 1.916 17,00 32.572,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:29:12

marca propria marca propria 1.916 17,10 32.763,60 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:50

BARCO ARTESANAL 1.916 17,45 33.434,20 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
23:18:42

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.916 16,00 30.656,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.916 15,71 30.100,36 Sim
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NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:21

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.916 17,35 33.242,60 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:58:45

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.916 17,00 32.572,00 Sim

0258 - SAINDO DO INICIO DO RIO QUARUÇÚ, DESCENDO O PINDOBALZINHO ATÉ A ESCOLA NOSSA SENHORA DA
CONCEIÇÃO. TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 2.082 18,54 38.600,28 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:31:19

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 2.082 17,00 35.394,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:44:38

FLUVIAL PRÓPRIA 2.082 17,00 35.394,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:29:32

marca propria marca propria 2.082 17,10 35.602,20 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:50

BARCO ARTESANAL 2.082 17,45 36.330,90 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
23:19:17

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 2.082 16,00 33.312,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 2.082 15,71 32.708,22 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:21

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

2.082 17,35 36.122,70 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:59:04

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

2.082 17,00 35.394,00 Sim

0259 - SAINDO DO INICIO DO RIO QUARUÇÚ, DESCENDO O PINDOBALZINHO ATÉ A ESCOLA NOSSA SENHORA DA
CONCEIÇÃO. TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 2.082 18,54 38.600,28 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:31:51

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 2.082 17,00 35.394,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:45:06

FLUVIAL PRÓPRIA 2.082 17,00 35.394,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:29:56

marca propria marca propria 2.082 17,10 35.602,20 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:49

BARCO ARTESANAL 2.082 17,45 36.330,90 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
23:19:51

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 2.082 16,00 33.312,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 2.082 15,71 32.708,22 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:21

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

2.082 17,35 36.122,70 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:59:21

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

2.082 17,00 35.394,00 Sim

0260 - SAINDO DA BOCA DO PINDOBALZINHO ATÉ A ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.080 18,54 20.023,20 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:34:29

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.080 17,00 18.360,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:45:37

FLUVIAL PRÓPRIA 1.080 17,00 18.360,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:30:19

marca propria marca propria 1.080 17,10 18.468,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:49

BARCO ARTESANAL 1.080 17,45 18.846,00 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
23:20:20

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.080 16,00 17.280,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.080 15,71 16.966,80 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:21

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.080 17,35 18.738,00 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
07:59:37

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.080 17,00 18.360,00 Sim

0261 - SAINDO DO RIO TUCUNAREIZINHO, PASSANDO RIO CUANDÚ ATÉ A ESCOLA N.S. DE FÁTIMA. TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 2.713 18,54 50.299,02 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:35:12

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 2.713 17,00 46.121,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:46:16

FLUVIAL PRÓPRIA 2.713 17,00 46.121,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:30:50

marca propria marca propria 2.713 17,10 46.392,30 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:49

BARCO ARTESANAL 2.713 17,45 47.341,85 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
23:21:10

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 2.713 16,00 43.408,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 2.713 15,71 42.621,23 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:21

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

2.713 17,35 47.070,55 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:00:02

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

2.713 17,00 46.121,00 Sim

0262 - SAINDO DO RIO TUCUNAREIZINHO, PASSANDO RIO CUANDÚ ATÉ A ESCOLA N.S. DE FÁTIMA. TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 2.713 18,54 50.299,02 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:35:42

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 2.713 17,00 46.121,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:46:46

FLUVIAL PRÓPRIA 2.713 17,00 46.121,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:31:15

marca propria marca propria 2.713 17,10 46.392,30 Sim
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COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:49

BARCO ARTESANAL 2.713 17,45 47.341,85 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
23:21:38

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 2.713 16,00 43.408,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 2.713 15,71 42.621,23 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:21

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

2.713 17,35 47.070,55 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:00:20

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

2.713 17,00 46.121,00 Sim

0263 - SAINDO NO RIO PINDOBAL SEGUINDO NA MARGEM ESUERDA ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 976 18,54 18.095,04 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:36:14

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 976 17,00 16.592,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:47:29

FLUVIAL PRÓPRIA 976 17,00 16.592,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:31:36

marca propria marca propria 976 17,10 16.689,60 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:49

BARCO ARTESANAL 976 17,45 17.031,20 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
23:22:31

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 976 16,00 15.616,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 976 15,71 15.332,96 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:21

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

976 17,35 16.933,60 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:00:37

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

976 17,00 16.592,00 Sim

0264 - SAINDO DO RIO PINDOBAL MIRI, PASSANDO PELA BOCA DO RIO TAPERA, SEGUINDO NO RIO PINDOBAL
GRANDE ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ. TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 976 18,54 18.095,04 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:36:38

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 976 17,00 16.592,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:47:59

FLUVIAL PRÓPRIA 976 17,00 16.592,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:32:00

marca propria marca propria 976 17,10 16.689,60 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:49

BARCO ARTESANAL 976 17,45 17.031,20 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
23:23:03

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 976 16,00 15.616,00 Sim
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M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 976 15,71 15.332,96 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:21

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

976 17,35 16.933,60 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:00:58

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

976 17,00 16.592,00 Sim

0265 - SAINDO DO RIO SUMAÚMA, IGARAPÉ TRINDADE, ENTRANDO PELO RIO PINDOBAL GRANDE ATÉ A SÃO JOSÉ.
TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.404 18,54 26.030,16 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:37:05

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.404 17,00 23.868,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:48:28

FLUVIAL PRÓPRIA 1.404 17,00 23.868,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:32:29

marca propria marca propria 1.404 17,10 24.008,40 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:48

BARCO ARTESANAL 1.404 17,45 24.499,80 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
23:23:33

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.404 16,00 22.464,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.404 15,71 22.056,84 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:21

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.404 17,35 24.359,40 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:01:15

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.404 17,00 23.868,00 Sim

0266 - SAINDO DO INÍCIO DO RIO PINDOBAL AÇÚ, PASSANDO PELO PINDOBAL GRANDE ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ.
TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 2.182 18,54 40.454,28 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:37:38

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 2.182 17,00 37.094,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:49:09

FLUVIAL PRÓPRIA 2.182 17,00 37.094,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:32:51

marca propria marca propria 2.182 17,10 37.312,20 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:48

BARCO ARTESANAL 2.182 17,45 38.075,90 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
23:29:10

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 2.182 16,00 34.912,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 2.182 15,71 34.279,22 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:21

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

2.182 17,35 37.857,70 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:01:30

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

2.182 17,00 37.094,00 Sim
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0267 - SAINDO DO INÍCIO DO RIO PINDOBAL AÇÚ, PASSANDO PELO PINDOBAL GRANDE ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ.
TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 2.182 18,54 40.454,28 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:38:02

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 2.182 17,00 37.094,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:49:36

FLUVIAL PRÓPRIA 2.182 17,00 37.094,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:33:16

marca propria marca propria 2.182 17,10 37.312,20 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:42

BARCO ARTESANAL 2.182 17,45 38.075,90 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
23:29:47

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 2.182 16,00 34.912,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 2.182 15,71 34.279,22 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:21

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

2.182 17,35 37.857,70 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:01:46

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

2.182 17,00 37.094,00 Sim

0268 - RIO JAPIIM, PASSANDO PELA BOCA DO PINDOBAL MIRI, SEGUINDO PELOO RIO PINDOBAL GRANDE ATÉ A
ESCOLA SÃO JOSÉ. TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 836 18,54 15.499,44 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:38:50

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 836 17,00 14.212,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:50:20

FLUVIAL PRÓPRIA 836 17,00 14.212,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:33:41

marca propria marca propria 836 17,10 14.295,60 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:42

BARCO ARTESANAL 836 17,45 14.588,20 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
23:30:17

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 836 16,00 13.376,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 836 15,71 13.133,56 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:21

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

836 17,35 14.504,60 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:02:01

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

836 17,00 14.212,00 Sim

0269 - SAINDO NO RIO PINDOBAL GRANDE SEGUINDO POR ESTE ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.672 18,54 30.998,88 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:39:20

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.672 17,00 28.424,00 Sim



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 157 de 1392

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:50:46

FLUVIAL PRÓPRIA 1.672 17,00 28.424,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:34:04

marca propria marca propria 1.672 17,10 28.591,20 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:47

BARCO ARTESANAL 1.672 17,45 29.176,40 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
23:30:45

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.672 16,00 26.752,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.672 15,71 26.267,12 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:21

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.672 17,35 29.009,20 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:02:16

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.672 17,00 28.424,00 Sim

0270 - SAINDO DO RIO SUMAÚMA, IGARAPÉ TRINDADE, ENTRANDO PELO RIO PINDOBAL GRANDE ATÉ A SÃO
JOSÉ.TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.404 18,54 26.030,16 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:39:46

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 1.404 17,00 23.868,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:51:16

FLUVIAL PRÓPRIA 1.404 17,00 23.868,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:34:26

marca propria marca propria 1.404 17,10 24.008,40 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:42

BARCO ARTESANAL 1.404 17,45 24.499,80 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
23:31:47

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.404 16,00 22.464,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.404 15,71 22.056,84 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:21

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.404 17,35 24.359,40 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:02:32

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.404 17,00 23.868,00 Sim

0271 - SAINDO NO RIO PINDOBAL GRANDE SEGUINDO NA MARGEM DIREITA ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 976 18,54 18.095,04 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:41:08

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 976 17,00 16.592,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:52:19

FLUVIAL PRÓPRIA 976 17,00 16.592,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:35:10

marca propria marca propria 976 17,10 16.689,60 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:47

BARCO ARTESANAL 976 17,45 17.031,20 Sim
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COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
23:32:27

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 976 16,00 15.616,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 976 15,71 15.332,96 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:21

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

976 17,35 16.933,60 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:02:51

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

976 17,00 16.592,00 Sim

0272 - SAINDO DO RIO PINDOBAL MIRI, PASSANDO PELA BOCA DO RIO TAPERA, SEGUINDO NO RIO PINDOBAL
GRANDE ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ. TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 976 18,54 18.095,04 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:41:43

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 976 17,00 16.592,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:52:44

FLUVIAL PRÓPRIA 976 17,00 16.592,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:35:34

marca propria marca propria 976 17,10 16.689,60 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:47

BARCO ARTESANAL 976 17,45 17.031,20 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
23:33:01

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 976 16,00 15.616,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 976 15,71 15.332,96 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:21

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

976 17,35 16.933,60 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:03:08

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

976 17,00 16.592,00 Sim

0273 - RIO JAPIIM, PASSANDO PELA BOCA DO PINDOBAL MIRI, SEGUINDO PELOO RIO PINDOBAL GRANDE ATÉ A
ESCOLA SÃO JOSÉ. TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 836 18,54 15.499,44 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:42:11

MWM / 6
CILINDROS

BARCO 836 17,00 14.212,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:53:20

FLUVIAL PRÓPRIA 836 17,00 14.212,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:36:00

marca propria marca propria 836 17,10 14.295,60 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:47

BARCO ARTESANAL 836 17,45 14.588,20 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
23:33:33

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 836 16,00 13.376,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 836 15,71 13.133,56 Sim
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NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:21

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

836 17,35 14.504,60 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:03:26

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

836 17,00 14.212,00 Sim

0274 - SAINDO DA COSTA MARACÚ, COMUNIDADE SANTA MARIA, SÃO JOÃO, ESPIRITO SANTO SEGUINDO NO RIO
PINDOBAL GRANDE ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ. TURNO MANHÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.242 18,54 23.026,68 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:42:46

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.242 17,00 21.114,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:53:51

FLUVIAL PRÓPRIA 1.242 17,00 21.114,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:36:20

marca propria marca propria 1.242 17,10 21.238,20 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:47

BARCO ARTESANAL 1.242 17,45 21.672,90 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
23:34:08

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.242 16,00 19.872,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.242 15,71 19.511,82 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:21

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.242 17,35 21.548,70 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:03:41

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.242 17,00 21.114,00 Sim

0275 - SAINDO DA COSTA MARACÚ, COMUNIDADE SANTA MARIA, SÃO JOÃO, ESPIRITO SANTO SEGUINDO NO RIO
PINDOBAL GRANDE ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ. TURNO TARDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

31/08/2021 -
17:27:54

NAP NAP 1.242 18,54 23.026,68 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

31/08/2021 -
18:43:24

MERCEDES / 6
CILINDROS

BARCO 1.242 17,00 21.114,00 Sim

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-
30

01/09/2021 -
00:54:23

FLUVIAL PRÓPRIA 1.242 17,00 21.114,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

01/09/2021 -
20:36:45

marca propria marca propria 1.242 17,10 21.238,20 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

13.030.999/0001-
63

01/09/2021 -
22:44:42

BARCO ARTESANAL 1.242 17,45 21.672,90 Sim

COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-
33

01/09/2021 -
23:34:47

EMBARCAÇÃO COOPERBARQ 1.242 16,00 19.872,00 Sim

M. DO S. DA SILVA
FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES
EIRELI

21.586.537/0001-
55

02/09/2021 -
01:02:08

EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO 1.242 15,71 19.511,82 Sim

NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

10.944.348/0001-
90

02/09/2021 -
04:16:21

NORTE
AMBIENTAL

NORTE
AMBIENTAL

1.242 17,35 21.548,70 Não

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

02/09/2021 -
08:03:59

construção
artesanal

Motor part. eletrica
TDWE30E-HD
Toyama

1.242 17,00 21.114,00 Sim

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

COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO PARÁ 13.030.999/0001-63 90 dias

L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 13.370.900/0001-72 90 dias

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

N A AZEVEDO NASCIMENTO COMERCIO E TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E CARGAS LTDA
EPP

14.862.758/0001-43 90 dias

M. DO S. DA SILVA FEIO SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI 21.586.537/0001-55 90 dias

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

NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA 10.944.348/0001-90 90 dias

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-90 90 dias

CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA 27.459.005/0001-33 90 dias

RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI 23.054.972/0001-64 120 dias

V F SANTANA 06.935.086/0001-20 90 dias

L LEAO VIEIRA 11.415.590/0001-30 90 dias

COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ

39.823.979/0001-33 90 dias

Lances Enviados
0001 - SAINDO DO RAMAL PARAISO NA PA 151, PROXIMO A ETEC ATÉ A ESCOLA ELADIO
LOBATO.
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 19:58:15 9,10 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 14:45:19 9,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

01/09/2021 - 16:42:55 7,20 (proposta) 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

01/09/2021 - 17:46:41 9,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 18:31:35 7,49 (proposta) 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51
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01/09/2021 - 21:13:05 7,53 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

01/09/2021 - 22:44:48 7,67 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 6,84 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 7,57 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 05:24:14 9,19 (proposta) 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:09:36 6,46 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:09:43 6,83 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51
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02/09/2021 - 10:09:53 6,45 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:10:02 6,00 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:11:11 5,97 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:11:14 5,90 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:12:23 8,75 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 10:13:41 5,80 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:13:58 5,89 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51
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02/09/2021 - 10:14:01 5,79 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:14:17 5,78 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:16:54 5,77 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:17:10 5,75 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:17:22 5,74 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:18:43 5,50 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:19:15 5,48 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21
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02/09/2021 - 10:20:32 5,40 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:21:49 5,35 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:23:19 5,34 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:23:59 5,30 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:25:18 5,29 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:25:58 5,25 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:26:14 5,23 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 10:26:38 5,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:27:33 4,99 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

0002 - SAINDO DA CIDADE NA PA 151 ATÉ A ESCOLA ELADIO LOBATO.
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 19:58:58 9,10 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 14:45:41 9,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

01/09/2021 - 16:49:41 7,20 (proposta) 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

01/09/2021 - 17:47:08 9,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 18:31:47 7,49 (proposta) 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

01/09/2021 - 21:14:06 7,53 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 166 de 1392

01/09/2021 - 22:45:05 7,67 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 6,84 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 7,57 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 05:24:14 9,19 (proposta) 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:09:35 6,36 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:09:44 6,83 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:10:07 6,35 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51
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02/09/2021 - 10:10:11 6,00 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:10:22 5,99 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:11:23 5,97 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:11:26 5,98 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:12:36 8,75 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 10:12:38 5,96 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:13:49 5,95 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51
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02/09/2021 - 10:14:07 5,79 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:14:17 5,77 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:14:31 5,76 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:15:00 5,80 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:17:17 5,75 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:17:33 5,74 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:17:52 5,73 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51
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02/09/2021 - 10:18:53 5,50 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:19:21 5,48 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:20:38 5,40 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:20:43 5,47 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:21:19 5,39 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:21:55 5,35 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:22:00 5,30 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:23:03 5,29 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14
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02/09/2021 - 10:23:26 5,28 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:24:03 5,25 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:24:07 5,27 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:25:06 5,24 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:25:31 5,23 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:26:09 5,20 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:26:42 5,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:27:24 4,99 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:27:56 4,98 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:29:50 4,95 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:30:15 4,94 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:30:45 5,19 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:30:54 4,93 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:31:04 4,90 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:31:36 4,89 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:32:22 4,88 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:32:37 4,87 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:33:07 4,86 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:33:26 4,85 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:34:11 4,84 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:34:27 4,83 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51
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02/09/2021 - 10:35:10 4,82 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:35:18 4,81 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:35:43 4,80 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:36:15 4,79 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:36:47 4,78 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:36:50 4,77 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:37:14 4,75 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:37:21 4,76 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14
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02/09/2021 - 10:37:41 4,74 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:37:56 4,73 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:38:04 4,72 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:38:16 4,71 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:38:25 4,70 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:38:41 4,69 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:39:35 4,68 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14
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02/09/2021 - 10:39:57 4,46 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:40:03 4,65 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:40:18 4,45 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:40:40 4,44 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:40:43 4,43 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:41:00 4,42 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:41:29 4,40 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:41:43 4,41 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:41:54 4,39 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:42:16 4,35 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:42:56 4,34 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:43:28 4,30 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:43:38 4,29 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:44:49 4,20 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:44:57 4,28 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:45:14 4,19 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:45:38 4,15 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:45:48 4,18 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:45:59 4,14 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:46:41 4,13 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:46:55 4,12 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51
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02/09/2021 - 10:47:04 4,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:47:20 3,99 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:47:45 3,98 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:48:28 3,50 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:49:33 3,49 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:50:11 3,45 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:50:31 3,44 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14
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02/09/2021 - 10:50:49 3,43 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:51:28 3,42 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:51:45 3,40 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:52:19 3,39 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:52:40 3,38 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:53:17 3,37 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:53:31 3,36 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:54:04 3,35 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14
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02/09/2021 - 10:54:17 3,34 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:55:27 3,33 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:55:43 3,32 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:56:29 3,31 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:56:44 3,30 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:57:08 3,29 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:57:24 3,28 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:57:50 3,27 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14
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02/09/2021 - 10:58:14 3,26 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:58:41 3,25 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:58:49 3,24 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:59:27 3,23 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:59:46 3,22 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:00:16 3,21 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:00:26 3,20 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:01:00 3,19 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14
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02/09/2021 - 11:01:09 3,18 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:01:52 3,17 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:02:26 3,16 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:02:55 3,15 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:03:02 3,14 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:03:43 3,13 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:03:56 3,12 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:04:37 3,11 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14
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02/09/2021 - 11:04:51 3,10 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:05:48 3,09 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:05:58 3,08 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:06:38 3,07 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:06:47 3,06 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:07:23 3,05 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:07:28 3,04 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:08:09 3,03 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14
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02/09/2021 - 11:08:12 3,02 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:09:26 3,01 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:09:30 3,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

0003 - SAINDO DA VILA ARAPARI ATÉ A PA 151, PARA ATENDER A ESCOLA ELADIO LOBATO.
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 20:00:56 9,10 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 14:46:47 9,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

01/09/2021 - 16:51:16 7,20 (proposta) 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

01/09/2021 - 17:47:32 9,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 18:32:31 7,49 (proposta) 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51
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01/09/2021 - 21:17:43 7,53 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

01/09/2021 - 22:45:10 7,67 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 6,84 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 7,57 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 05:24:14 9,19 (proposta) 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:09:35 6,41 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:10:13 6,40 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51
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02/09/2021 - 10:10:20 6,00 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:10:30 5,99 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:10:34 5,90 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:12:45 8,75 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 10:14:05 5,89 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:14:14 5,79 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:14:43 5,78 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14
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02/09/2021 - 10:15:04 5,80 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:17:02 5,77 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:17:23 5,75 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:18:38 5,74 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:18:59 5,50 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:19:26 5,48 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:20:53 5,40 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 10:21:05 5,47 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:21:36 5,39 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:22:01 5,35 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:22:16 5,30 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:22:36 5,34 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:22:51 5,29 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:23:35 5,28 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:24:10 5,25 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21
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02/09/2021 - 10:24:24 5,24 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:25:13 5,23 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:25:43 5,22 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:26:15 5,18 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:27:12 5,17 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:27:33 5,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:28:10 4,99 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14
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02/09/2021 - 10:29:44 4,95 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:31:06 5,19 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:31:06 4,94 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:31:09 4,90 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:31:29 4,89 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:32:35 4,88 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:32:43 4,87 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:33:16 4,86 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:33:34 4,85 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:34:22 4,84 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:34:44 4,83 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:35:21 4,82 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:35:24 4,81 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:36:34 4,80 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14
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02/09/2021 - 10:36:46 4,79 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:37:22 4,69 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:37:36 4,50 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:37:59 4,49 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:38:05 4,48 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:38:17 4,47 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:38:32 4,45 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:39:18 4,44 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:39:43 4,43 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:39:59 4,42 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:40:34 4,41 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:41:25 4,40 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:42:04 4,39 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:43:16 4,38 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14
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02/09/2021 - 10:43:30 4,37 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:44:33 4,36 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:44:43 4,35 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:45:15 4,34 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:45:25 4,33 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:46:00 4,32 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:46:10 4,31 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:46:30 4,30 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14
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02/09/2021 - 10:46:47 4,29 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:47:27 4,28 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:47:41 4,27 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:48:32 4,26 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:48:50 4,25 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:49:22 4,24 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:49:36 4,23 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:49:55 4,22 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 196 de 1392

02/09/2021 - 10:50:23 4,20 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:50:43 4,19 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:51:03 4,18 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:51:40 4,17 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:51:54 4,16 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:52:34 4,15 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:52:52 4,14 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:53:07 4,13 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 197 de 1392

02/09/2021 - 10:53:42 4,12 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:54:15 4,11 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:54:22 4,10 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:54:59 4,09 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:55:15 4,08 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:55:46 4,07 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:56:01 4,06 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:56:39 4,05 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14
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02/09/2021 - 10:56:50 4,04 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:57:18 4,03 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:57:49 4,02 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:58:02 4,01 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:58:24 4,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:58:52 3,99 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:59:10 3,98 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:59:38 3,97 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14
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02/09/2021 - 10:59:56 3,96 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:00:28 3,95 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:00:45 3,94 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:01:12 3,93 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:01:21 3,92 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:02:44 3,91 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:02:55 3,90 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:03:10 3,89 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14
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02/09/2021 - 11:03:28 3,88 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:03:55 3,87 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:04:15 3,86 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:04:50 3,85 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:04:58 3,84 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:05:37 3,83 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:05:45 3,82 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:06:06 3,81 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14
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02/09/2021 - 11:06:21 3,80 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:06:48 3,79 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:06:58 3,78 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:07:36 3,77 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:07:50 3,76 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:08:33 3,75 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:08:49 3,74 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:09:41 3,73 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14
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02/09/2021 - 11:09:47 3,72 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:10:36 3,71 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:10:39 3,70 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:11:43 3,69 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:12:01 3,68 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:12:27 3,67 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:13:00 3,66 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:13:26 3,65 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14
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02/09/2021 - 11:13:36 3,64 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:13:56 3,63 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:14:04 3,62 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:14:40 3,61 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:14:50 3,60 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:15:11 3,59 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:15:23 3,58 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:15:44 3,57 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14
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02/09/2021 - 11:15:53 3,56 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:16:15 3,55 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:16:26 3,54 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:16:47 3,53 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:16:52 3,52 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:17:24 3,51 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:17:38 3,50 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:18:06 3,49 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 205 de 1392

02/09/2021 - 11:18:18 3,48 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:18:49 3,47 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:19:06 3,46 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:19:25 3,45 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:19:34 3,44 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:19:57 3,43 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:20:12 3,42 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:20:27 3,41 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 206 de 1392

02/09/2021 - 11:20:39 3,40 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:21:22 3,39 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:21:34 3,38 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:21:55 3,37 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:22:02 3,36 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:23:00 3,35 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:23:05 3,34 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

0004 - SAINDO DA FAZENDA MONTE SINAI NA PA 151 ATÉ AS ESCOLAS DA VILA SANTA MARIA DO ICATU.
Data Valor CNPJ Situação



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 207 de 1392

31/08/2021 - 20:01:31 9,10 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 14:47:25 9,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

01/09/2021 - 16:52:42 7,20 (proposta) 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

01/09/2021 - 17:47:50 9,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 18:33:07 7,49 (proposta) 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

01/09/2021 - 21:18:59 7,53 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

01/09/2021 - 22:45:10 7,67 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 6,84 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 04:16:20 7,57 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 05:24:14 9,19 (proposta) 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:09:36 6,45 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:10:49 6,44 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:10:55 6,05 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:11:42 5,04 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:11:46 5,97 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 10:13:01 8,75 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 10:14:15 5,79 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:17:28 5,02 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:18:58 5,01 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:19:05 5,50 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:19:32 5,00 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:21:05 5,40 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 10:22:08 4,99 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

0005 - SAINDO DO RAMAL DO ABACATINHO, PASSANDO PELO RAMAL CAMIRI 1 E 2, ATE AS ESCOLAS DA VILA SANTA
MARIA DO ICATU.
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 20:01:58 9,10 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 14:49:24 9,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

01/09/2021 - 16:54:50 7,20 (proposta) 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

01/09/2021 - 17:48:09 9,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 18:33:33 7,49 (proposta) 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

01/09/2021 - 21:20:04 7,53 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

01/09/2021 - 22:45:10 7,67 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 01:02:07 6,84 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 7,57 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 05:24:14 9,19 (proposta) 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:09:35 6,46 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:11:02 6,45 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:11:10 6,00 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:12:59 5,99 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14
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02/09/2021 - 10:13:08 8,75 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 10:14:14 5,79 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:15:05 5,78 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:17:15 5,77 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:17:32 5,75 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:18:47 5,74 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:19:34 5,50 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 10:19:41 5,70 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:19:42 5,48 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:20:01 5,47 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:21:07 5,40 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:22:12 5,35 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:22:38 5,30 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:23:43 5,29 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14
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02/09/2021 - 10:24:19 5,25 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

0006 - SAINDO DA COLONIA VELASCO ATE AS ESCOLAS DA VILA SANTA MARIA DO ICATU.
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 20:02:25 9,10 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 14:53:17 9,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

01/09/2021 - 16:56:16 7,20 (proposta) 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

01/09/2021 - 17:48:25 9,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 18:33:59 7,49 (proposta) 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

01/09/2021 - 21:21:00 7,53 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09
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01/09/2021 - 22:45:10 7,67 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 6,84 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 7,57 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 05:24:14 9,19 (proposta) 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:09:35 6,35 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:11:56 6,34 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:12:07 6,00 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 10:13:13 5,99 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:13:18 8,75 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 10:14:15 5,79 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:15:11 5,80 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:15:16 5,78 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:17:17 5,77 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:17:38 5,75 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:18:36 5,74 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14
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02/09/2021 - 10:19:39 5,50 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:19:48 5,48 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:21:12 5,40 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:22:31 5,35 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:22:55 5,30 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:24:24 5,25 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:25:57 5,24 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14
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02/09/2021 - 10:26:33 5,18 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:27:39 5,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:28:21 4,99 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:29:58 4,95 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:31:24 4,90 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:32:57 4,89 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:33:21 5,19 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 10:33:47 4,85 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:34:35 4,84 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:35:09 4,83 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:35:32 4,82 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:36:32 4,81 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:37:49 4,79 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:39:05 4,78 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:40:10 4,77 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14
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02/09/2021 - 10:40:30 4,76 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:41:13 4,75 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:41:32 4,74 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:41:41 4,70 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:42:44 4,69 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:43:36 4,65 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:43:47 4,64 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51
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02/09/2021 - 10:44:44 4,63 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:44:59 4,62 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:45:28 4,50 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:45:52 4,49 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:46:09 4,48 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:46:20 4,47 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:46:52 4,46 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 222 de 1392

02/09/2021 - 10:47:06 4,45 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:47:09 4,40 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:47:31 4,39 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:48:00 4,38 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:48:06 4,25 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:48:18 4,23 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:48:43 4,22 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14
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02/09/2021 - 10:48:59 4,21 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:49:45 4,20 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:49:59 4,19 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:50:18 4,18 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:50:27 4,15 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:50:32 4,16 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:50:54 4,14 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14
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02/09/2021 - 10:51:16 4,12 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:51:39 4,05 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:51:54 4,04 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:52:04 4,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:52:44 3,99 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:53:08 3,98 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:53:35 3,97 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14
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02/09/2021 - 10:53:55 3,96 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:54:36 3,95 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:54:50 3,94 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:55:57 3,93 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:56:09 3,92 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:56:50 3,91 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:56:58 3,90 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:57:31 3,89 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14
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02/09/2021 - 10:57:58 3,88 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:58:13 3,87 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:58:34 3,86 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:59:03 3,85 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:59:20 3,84 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:59:49 3,83 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:00:06 3,82 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:00:38 3,81 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14
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02/09/2021 - 11:00:52 3,80 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:01:31 3,79 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:01:52 3,78 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:02:35 3,77 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:02:48 3,76 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:03:20 3,75 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:03:39 3,74 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:04:05 3,73 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14
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02/09/2021 - 11:04:31 3,72 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:05:01 3,71 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:05:32 3,70 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:06:18 3,69 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:06:30 3,68 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:07:01 3,67 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:07:11 3,66 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:07:48 3,65 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14
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02/09/2021 - 11:07:54 3,64 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:08:56 3,63 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:09:07 3,62 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:09:53 3,61 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:09:58 3,60 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:10:47 3,59 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:10:56 3,58 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:11:16 3,57 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14
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02/09/2021 - 11:11:29 3,56 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:12:03 3,55 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:12:15 3,54 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:12:36 3,53 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:12:51 3,52 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:13:14 3,51 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:13:28 3,50 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:13:45 3,49 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14
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02/09/2021 - 11:14:00 3,48 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:14:27 3,47 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:14:38 3,46 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:14:50 3,45 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:14:59 3,44 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:15:24 3,43 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:15:32 3,42 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:15:55 3,41 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14
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02/09/2021 - 11:16:03 3,40 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:16:25 3,39 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:16:36 3,38 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:16:57 3,37 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:17:09 3,36 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:17:33 3,35 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:17:47 3,34 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:18:18 3,33 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14
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02/09/2021 - 11:18:35 3,32 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:18:58 3,31 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:19:17 3,30 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:19:35 3,29 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:19:46 3,28 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:20:05 3,27 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:20:24 3,26 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:20:35 3,25 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14
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02/09/2021 - 11:20:47 3,24 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:21:33 3,23 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:21:38 3,22 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:22:06 3,21 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:22:13 3,20 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

0007 - SAINDO DO RAMAL PARAISO PERCORRENDO A PA 151, ATE AS ESCOLAS DA VILA SANTA MARIA DO ICATU.
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 20:02:53 9,10 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 14:53:51 9,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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01/09/2021 - 16:57:39 7,20 (proposta) 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

01/09/2021 - 17:48:42 9,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 18:34:29 7,49 (proposta) 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

01/09/2021 - 21:22:00 7,53 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

01/09/2021 - 22:44:56 7,67 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 6,84 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 7,57 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 05:24:14 9,19 (proposta) 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21
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02/09/2021 - 10:09:35 6,37 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:12:13 6,33 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:12:21 6,00 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:13:33 8,75 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 10:15:15 5,80 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:15:18 5,79 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:15:36 5,78 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:17:26 5,77 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:17:42 5,75 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:18:11 5,74 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:19:39 5,50 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:19:56 5,48 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:21:29 5,40 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:22:37 5,35 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:23:03 5,30 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 10:24:27 5,25 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:24:43 5,29 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:26:08 5,24 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:26:37 5,18 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:27:15 5,17 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:27:44 5,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:28:33 4,99 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14
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02/09/2021 - 10:30:18 4,95 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:31:28 4,90 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:31:46 5,19 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:33:11 4,89 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:33:53 4,85 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:34:50 4,84 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:35:03 4,83 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:36:19 4,82 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:36:54 4,80 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:38:03 4,79 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:39:16 4,78 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:40:59 4,77 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:41:20 4,70 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:41:40 4,69 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:41:58 4,65 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:42:20 4,64 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:43:33 4,63 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:43:42 4,60 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:44:09 4,59 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:45:23 4,50 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:45:35 4,49 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:46:21 4,48 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14
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02/09/2021 - 10:46:36 4,47 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:47:15 4,46 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:47:24 4,40 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:47:53 4,39 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:48:12 4,38 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:48:36 4,37 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:48:54 4,36 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14
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02/09/2021 - 10:49:17 4,35 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:50:06 4,34 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:50:35 4,30 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:51:05 4,29 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:51:23 4,20 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:51:33 4,19 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:51:54 4,15 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:52:07 4,14 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:52:14 4,10 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:52:55 4,09 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:53:19 4,08 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:53:49 4,07 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:54:08 4,06 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:54:48 4,05 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:55:00 4,04 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51
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02/09/2021 - 10:56:16 4,03 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:56:35 4,02 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:56:59 4,01 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:57:09 4,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:57:41 3,99 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:58:06 3,98 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:58:31 3,97 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:58:42 3,96 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51
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02/09/2021 - 10:59:15 3,95 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:59:32 3,94 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:00:01 3,93 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:00:19 3,92 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:00:48 3,91 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:01:00 3,90 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:02:21 3,89 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:02:39 3,88 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51
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02/09/2021 - 11:03:32 3,87 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:03:49 3,86 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:04:24 3,85 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:04:41 3,84 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:05:15 3,83 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:05:39 3,82 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:06:27 3,81 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:06:41 3,80 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51
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02/09/2021 - 11:07:11 3,79 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:07:19 3,78 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:07:59 3,77 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:08:04 3,76 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:09:07 3,75 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:09:13 3,74 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:10:10 3,73 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:10:15 3,72 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51
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02/09/2021 - 11:11:02 3,71 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:11:07 3,70 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:12:13 3,69 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:12:31 3,68 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:12:47 3,67 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:13:10 3,66 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:13:34 3,65 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:13:44 3,64 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51
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02/09/2021 - 11:14:13 3,63 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:14:30 3,62 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:14:59 3,61 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:15:08 3,60 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:15:35 3,59 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:15:44 3,58 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:16:06 3,57 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:16:16 3,56 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51
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02/09/2021 - 11:16:37 3,55 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:16:44 3,54 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:17:08 3,53 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:17:18 3,52 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:17:43 3,51 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:17:55 3,50 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:18:33 3,49 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:18:56 3,48 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51
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02/09/2021 - 11:19:07 3,47 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:19:25 3,46 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:19:46 3,45 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:19:54 3,44 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:20:17 3,43 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:20:30 3,42 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:20:45 3,41 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:20:55 3,40 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51
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02/09/2021 - 11:21:45 3,39 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:21:48 3,38 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 11:22:18 3,37 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 11:22:46 3,35 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

0008 - SAINDO DO RAMAL DO ABACATINHO, PASSANDO PELO RAMAL CAMIRI 1 E 2, SEGUINDO PELA PA 151 ATE AS
ESCOLAS DA VILA SANTA MARIA DO ICATU.
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 20:03:24 9,10 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 14:54:35 9,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

01/09/2021 - 16:59:56 7,20 (proposta) 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

01/09/2021 - 17:48:57 9,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 254 de 1392

01/09/2021 - 18:34:55 7,49 (proposta) 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

01/09/2021 - 21:26:08 7,53 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

01/09/2021 - 22:45:09 7,67 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 6,84 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 7,57 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 05:24:14 9,19 (proposta) 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:09:36 6,36 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 10:11:04 6,35 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:11:09 6,00 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:13:40 5,99 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:13:45 8,75 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 10:14:20 5,79 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:15:36 5,80 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:16:01 5,78 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14
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02/09/2021 - 10:17:27 5,77 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:17:47 5,75 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:17:57 5,76 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:18:23 5,74 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:20:02 5,70 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:20:16 5,50 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:21:26 5,48 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21
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02/09/2021 - 10:21:32 5,40 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:23:00 5,35 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:23:17 5,30 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:24:30 5,25 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:24:56 5,24 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:25:23 5,22 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:27:01 5,21 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14
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02/09/2021 - 10:27:15 5,20 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:28:23 5,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:29:31 4,99 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

0009 - SAINDO DO CASTANHAL SEGUINDO PELA PA 151 PASSANDO PELA COLONIA CAMIRI ATE A ESCOLA TEOTONIO
CARDOSO DOS SANTOS.
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 20:03:55 9,10 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 14:55:40 9,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

01/09/2021 - 17:01:35 7,20 (proposta) 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

01/09/2021 - 17:49:11 9,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido
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01/09/2021 - 18:35:18 7,49 (proposta) 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

01/09/2021 - 21:27:07 7,53 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

01/09/2021 - 22:45:09 7,67 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 6,84 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 7,57 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 05:24:14 9,19 (proposta) 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:09:39 6,36 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 10:10:47 6,35 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:10:50 6,00 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:13:56 5,98 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:14:17 8,75 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 10:14:35 5,79 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:14:55 5,78 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:16:28 5,77 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14
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02/09/2021 - 10:17:51 5,75 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:19:23 5,74 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:19:46 5,50 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:20:20 5,48 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:21:34 5,40 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:23:02 5,35 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:23:32 5,30 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 10:24:35 5,25 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:25:27 5,24 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:25:44 5,22 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:27:10 5,20 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:27:39 5,18 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:28:06 5,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:29:18 4,99 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:30:33 4,98 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:31:43 4,90 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:32:05 5,19 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:33:37 4,89 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:33:58 4,85 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

0010 - SAINDO DO PORTO DA BALSA DO MERUU NA PA 151 ATÉ A ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL DANIEL NA VILA
CARIPI.
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 20:04:21 9,10 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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01/09/2021 - 14:56:17 9,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

01/09/2021 - 17:03:00 7,20 (proposta) 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

01/09/2021 - 17:49:30 9,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 18:35:41 7,49 (proposta) 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

01/09/2021 - 21:28:02 7,53 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

01/09/2021 - 22:45:09 7,67 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 6,84 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 7,57 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 05:24:14 9,19 (proposta) 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:09:36 6,41 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:10:40 6,40 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:10:43 6,00 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:13:36 5,99 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:14:23 8,75 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 10:14:35 5,79 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:15:16 5,77 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:16:38 5,76 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:17:40 5,75 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:17:54 5,70 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:18:25 5,69 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:19:03 5,68 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21
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02/09/2021 - 10:19:36 5,67 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:20:08 5,50 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:20:22 5,48 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:21:40 5,40 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:23:05 5,35 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:23:16 5,34 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:23:36 5,30 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 10:24:46 5,25 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:24:56 5,24 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:25:31 5,22 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:25:44 5,21 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:25:48 5,20 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:26:56 5,19 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51
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02/09/2021 - 10:27:32 5,18 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:27:41 5,17 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:27:59 5,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:28:11 5,15 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:29:26 4,99 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:30:38 4,98 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51
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02/09/2021 - 10:31:51 4,90 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:31:56 4,97 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:32:05 4,89 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:32:24 4,88 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:32:42 4,87 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:33:02 4,86 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:33:28 4,85 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:33:56 4,84 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:34:06 4,83 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:35:03 4,82 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:35:44 4,81 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:37:03 4,80 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:37:24 4,78 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:38:34 4,77 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:39:03 4,76 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

02/09/2021 - 10:39:29 4,75 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:40:48 4,74 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:41:01 4,73 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:41:24 4,72 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:41:48 4,70 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:41:57 0,71 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

0011 - SAINDO DA CIDADE SEGUINDO NA PA 407 ATÉ A ESCOLA CAETANO CORREA LEÃO.
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 20:05:05 9,10 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 15:17:08 9,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

01/09/2021 - 17:04:48 7,20 (proposta) 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

01/09/2021 - 17:49:52 9,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 18:36:20 7,49 (proposta) 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

01/09/2021 - 21:29:08 7,53 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

01/09/2021 - 22:45:09 7,67 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 01:02:07 6,84 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 7,57 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 05:24:14 9,19 (proposta) 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:09:10 6,31 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:12:54 6,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:13:22 5,99 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:14:06 5,98 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:14:36 5,79 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:15:13 5,78 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:16:42 8,75 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 10:17:17 5,77 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:18:08 5,75 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:19:39 5,50 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:20:31 5,48 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:21:03 5,47 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

0012 - SAINDO DA VILA DE MAIAUATA ATE A ESCOLA CAETANO CORREA LEÃO.
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 20:05:26 9,10 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 15:17:02 9,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

01/09/2021 - 17:06:27 7,20 (proposta) 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

01/09/2021 - 17:50:12 9,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 18:36:47 7,49 (proposta) 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51
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01/09/2021 - 21:30:29 7,53 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

01/09/2021 - 22:45:09 7,67 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 6,84 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 7,57 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 05:24:14 9,19 (proposta) 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:09:11 6,35 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:10:58 6,33 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51
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02/09/2021 - 10:11:09 6,00 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:11:57 5,99 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:14:07 5,98 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:14:36 5,79 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:15:24 5,78 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:16:37 8,75 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 10:17:06 5,77 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51
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02/09/2021 - 10:18:15 5,75 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:19:43 5,50 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:20:36 5,48 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:20:43 5,49 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:21:13 5,47 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

0013 - SAINDO DO CONDOMINIO AÇAI LAR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE, 40 ALUNOS
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 20:06:39 9,10 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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01/09/2021 - 15:16:48 9,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

01/09/2021 - 17:09:20 7,20 (proposta) 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

01/09/2021 - 17:50:39 9,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 18:37:11 7,49 (proposta) 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

01/09/2021 - 21:31:29 7,53 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

01/09/2021 - 22:45:09 7,67 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 6,84 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 7,57 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 05:24:14 9,19 (proposta) 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:09:10 6,36 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:11:09 6,35 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:11:15 6,00 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:11:35 5,99 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:14:11 5,98 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:14:58 5,79 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:15:30 5,78 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:16:30 8,75 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 10:16:58 5,77 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:18:17 5,75 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:19:48 5,50 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:20:26 5,49 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:20:41 5,45 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:20:52 5,44 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

0014 - SAINDO DO CONDOMINIO AÇAI LAR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE, 42 ALUNOS
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 20:07:06 9,10 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 15:06:56 9,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

01/09/2021 - 17:10:23 7,20 (proposta) 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

01/09/2021 - 17:50:53 9,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido
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01/09/2021 - 18:37:48 7,49 (proposta) 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

01/09/2021 - 21:32:22 7,53 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

01/09/2021 - 22:45:09 7,67 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 6,84 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 7,57 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 05:24:14 9,19 (proposta) 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:09:08 6,48 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 10:11:21 6,47 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:11:27 6,00 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:11:53 5,99 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:14:13 5,98 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:14:53 5,79 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:15:42 5,78 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:16:21 8,75 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 10:16:22 5,77 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:18:23 5,75 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:19:31 5,50 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:20:10 5,49 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:20:50 5,46 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:21:24 5,45 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51
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31/08/2021 - 20:07:26 9,10 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 15:07:32 9,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

01/09/2021 - 17:12:29 7,20 (proposta) 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

01/09/2021 - 17:51:12 9,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 18:38:16 7,49 (proposta) 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

01/09/2021 - 21:33:20 7,53 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

01/09/2021 - 22:45:05 7,67 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 6,84 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 04:16:20 7,57 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 05:24:14 9,19 (proposta) 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:09:07 6,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:11:46 6,49 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:11:51 6,15 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:12:05 6,14 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51
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02/09/2021 - 10:12:16 6,05 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:12:22 6,00 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:13:08 5,99 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:14:37 5,98 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:14:53 5,79 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:15:47 5,78 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:16:01 0,57 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:16:10 8,75 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 10:18:33 5,75 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

0016 - SAINDO DO CONDOMINIO TICIANO MIRANDA ATE AS ESCOLAS DA CIDADE.
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 20:07:45 9,10 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 15:08:09 9,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

01/09/2021 - 17:13:54 7,20 (proposta) 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

01/09/2021 - 17:51:31 9,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido
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01/09/2021 - 18:38:39 7,49 (proposta) 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

01/09/2021 - 21:34:17 7,53 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

01/09/2021 - 22:45:09 7,67 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 6,84 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 7,57 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 05:24:14 9,19 (proposta) 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:09:09 6,52 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 10:11:45 6,50 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:11:51 6,09 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:12:12 6,08 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:12:22 6,00 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:12:45 5,99 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:14:38 5,98 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:14:52 5,79 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:15:50 5,78 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:15:56 8,75 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 10:18:38 5,75 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:19:28 5,50 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:19:36 5,74 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51
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02/09/2021 - 10:19:57 5,49 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:20:54 5,46 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:21:35 5,45 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:23:30 5,40 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:24:06 5,39 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:24:35 5,30 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 10:24:54 5,25 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:25:25 5,20 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:25:38 5,19 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:26:01 5,18 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:27:01 5,15 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:27:57 5,14 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51
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02/09/2021 - 10:28:16 5,10 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:28:36 5,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:28:48 5,09 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:29:18 4,99 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:30:56 4,98 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

0017 - SAINDO DA LOCALIDADE MOCAJATEUA ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE.
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 20:08:08 9,10 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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01/09/2021 - 15:09:34 9,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

01/09/2021 - 17:15:21 7,20 (proposta) 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

01/09/2021 - 17:51:53 9,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 18:39:01 7,49 (proposta) 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

01/09/2021 - 21:35:10 7,53 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

01/09/2021 - 22:45:08 7,67 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 6,84 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 7,57 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 05:24:14 9,19 (proposta) 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:09:08 6,38 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:11:35 6,35 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:11:39 6,00 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:12:22 5,99 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:14:20 5,98 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:14:54 5,79 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:15:39 5,78 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:15:48 8,75 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 10:16:08 5,77 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:16:31 5,76 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:18:43 5,75 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21
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02/09/2021 - 10:18:56 5,74 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:19:16 5,50 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:19:46 5,49 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:21:00 5,46 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:22:03 5,45 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:23:35 5,40 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21
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02/09/2021 - 10:24:20 5,39 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:25:04 5,30 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:25:30 5,20 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:26:11 5,19 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:26:59 5,25 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:27:10 5,18 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21
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02/09/2021 - 10:28:05 5,17 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:28:28 5,12 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:28:40 5,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:29:36 4,99 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:31:30 4,98 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

0018 - SAINDO DA LOCALIDADE BRASILIA ATE AS ESCOLAS DA CIDADE.
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 20:08:36 9,10 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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01/09/2021 - 15:16:13 9,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

01/09/2021 - 17:18:35 7,20 (proposta) 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

01/09/2021 - 17:52:09 9,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 18:39:22 7,49 (proposta) 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

01/09/2021 - 21:36:06 7,53 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

01/09/2021 - 22:45:08 7,67 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 6,84 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 7,57 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 05:24:14 9,19 (proposta) 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:09:08 6,34 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:11:26 6,30 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:11:33 6,00 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:12:36 5,99 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:14:25 5,98 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:14:53 5,79 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:15:30 5,78 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:15:38 8,75 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 10:16:15 5,50 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:16:40 5,49 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:18:49 5,48 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21
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02/09/2021 - 10:19:15 5,47 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:21:04 5,45 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:22:31 5,44 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:23:39 5,40 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:24:14 5,30 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:24:34 5,29 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51
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02/09/2021 - 10:25:13 5,25 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:25:44 5,20 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:26:24 5,19 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:26:47 5,18 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:28:22 5,17 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:28:47 5,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:28:51 5,15 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:29:04 4,99 23.054.972/0001-64 - RIO PRETO
TRANSPORTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma apresentou a certidão elencado no
item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio
de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa) dias). Deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório,
elencados nos itens 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO apresentou a
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a
Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 14:21:21

02/09/2021 - 10:29:53 4,98 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M.
FERREIRA LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 12.3 ao 12.5, no qual a consulta será realizada em nome da
empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes
dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional
Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:24:51

02/09/2021 - 10:31:16 4,97 14.862.758/0001-43 - N A AZEVEDO
NASCIMENTO COMERCIO E
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E
CARGAS LTDA EPP

Cancelado - A empresa não apresentou as documentações exigidas
para fins de habilitação. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com
o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital).
Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no art. 7º na Lei
do Pregão 03/09/2021 15:13:14

0019 - SAINDO DA VILA PREGO, ENTRADA DO MARITEUA, VILA DO VIRICO, VILA TUCUMANDEUA, ATÉ A ESCOLA
ELÁDIO CORRÊA LOBATO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 11:57:51 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:53 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 21:05:08 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:58:57 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 22:45:08 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:22:11 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:06:58 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:09:11 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 10:09:42 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:12:53 14,40 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:13:07 14,30 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:16:17 14,20 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:16:35 14,19 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 10:16:46 14,11 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:16:59 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 10:17:15 12,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:19:10 11,90 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

0020 - DA GRAÇA VIANA, COMUNIDADE GALILEIA, SUMAÚMA E BOA ESPERANÇA ATÉ O PORTO DA BALSA ESCOLA
ELÁDIO LOBATO, MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 11:58:12 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:53 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 21:05:46 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 16:50:30 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 17:59:39 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 22:45:08 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:07:08 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:09:09 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:09:56 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:12:59 15,40 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 10:13:19 15,30 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:15:51 15,20 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:16:32 15,10 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:16:40 15,19 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 10:16:56 15,00 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:17:07 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 10:17:20 12,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 10:18:57 11,90 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

0021 - SAINDO DO BAIXO MERUÚ DA IGREJA PENIEL PASSANDO PELO JUTEUA, ESCOLA SÃO SEBASTIÃO PARANDO NA
PA 151 E CHEGANDO NA ESCOLA ELÁDIO CORRÊA LOBATO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 11:59:02 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:53 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:36:15

31/08/2021 - 21:06:27 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 16:51:34 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:02:42 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:08 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:07:20 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:04:38 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:04:41 15,70 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:05:52 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 10:07:43 15,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:08:49 14,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:09:25 14,95 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:09:55 14,90 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:10:12 14,80 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:10:15 14,85 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 10:10:29 14,75 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:10:54 13,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:12:18 12,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:12:42 12,98 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:36:15

02/09/2021 - 10:13:10 12,97 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:14:14 10,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 10:15:01 10,54 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:15:09 10,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:17:03 10,48 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:17:38 12,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:18:03 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 10:19:24 10,47 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 10:19:35 10,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:20:26 9,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:22:17 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:22:40 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:23:33 8,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 10:24:02 7,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:25:58 7,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:26:22 7,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:27:20 7,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:27:39 6,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 10:28:02 6,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:28:28 6,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0022 - SAINDO DO BAIXO MERUÚ DA IGREJA PENIEL PASSANDO PELO JUTEUA, ESCOLA SÃO SEBASTIÃO PARANDO NA
PA 151 ELÁDIO CORRÊA LOBATO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 11:59:44 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:53 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:36:36

31/08/2021 - 21:06:58 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 16:52:16 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:03:33 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 22:45:08 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:07:28 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:04:38 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:04:55 15,70 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:06:02 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 10:08:14 15,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:08:29 14,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:09:52 14,95 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:10:04 14,90 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:10:22 14,85 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:10:29 14,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 324 de 1392

02/09/2021 - 10:10:42 13,95 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:11:09 12,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:12:14 11,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:13:09 12,98 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:36:36

02/09/2021 - 10:14:45 10,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:15:19 10,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 10:17:16 10,48 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:18:09 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 10:19:19 10,47 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:19:44 10,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:19:54 10,46 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:20:28 9,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 10:22:07 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:22:31 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:23:46 8,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:23:58 7,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0023 - RAMAL MARITEUA PASSANDO PELA VILA SANTO ANTONIO, PARANDO NA ESCOLA INÁCIA E CHEGANDO ATÉ O
PORTO DA BALSA ESCOLA ELÁDIO LOBATO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 12:01:08 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:53 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:36:54

31/08/2021 - 21:07:34 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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01/09/2021 - 16:52:56 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:04:40 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:08 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:07:36 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:04:37 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:05:10 15,70 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:06:07 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:08:03 15,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:08:17 14,90 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:09:29 14,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 10:09:45 14,40 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:10:00 14,95 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:10:22 14,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:10:35 13,90 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:12:25 13,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:13:18 12,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:36:54

02/09/2021 - 10:13:28 12,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 10:14:30 10,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:15:05 12,95 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:15:22 10,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0024 - SAINDO DO ALTO RIO IGARAPÉ PIRATEUA ATÉ O PORTO DA BALSA ESCOLA ELÁDIO LOBATO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 12:02:15 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:53 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:37:18

31/08/2021 - 21:08:02 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 16:53:44 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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01/09/2021 - 18:05:16 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:08 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:07:43 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:04:37 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:05:36 15,70 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:05:39 15,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:05:57 14,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:06:10 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:08:39 14,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:09:10 14,40 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:10:53 14,35 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 10:12:49 13,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:13:27 12,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:37:18

02/09/2021 - 10:14:06 12,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:15:04 10,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:15:31 10,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0025 - DA GRAÇA VIANA, COMUNIDADE GALILEIA, SUMAÚMA E BOA ESPERANÇA ATÉ O PORTO DA BALSA ESCOLA
ELÁDIO LOBATO, TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 12:03:07 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:53 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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31/08/2021 - 21:08:50 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 16:54:17 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:05:44 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:52 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 08:07:50 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:04:38 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:05:53 15,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:06:13 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:06:20 14,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:09:07 14,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 10:09:25 14,40 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:11:03 14,35 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:13:01 13,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:13:30 13,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 10:13:59 12,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:15:25 10,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0026 - SAINDO DO IGARAPÉ CORÉ SEGUINDO NO RIO MERUÚ PASSANDO PELA COMUNIDADE DE MERUÚ CENTRAL
PARANDO NA PA 151 "ESCOLA ELÁDIO LOBATO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 12:03:49 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido
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31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:37:31

31/08/2021 - 21:09:23 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 16:54:48 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:06:11 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:08 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 08:07:59 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:04:39 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:06:03 15,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:06:18 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:06:31 14,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:06:35 14,95 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 10:07:40 14,90 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:09:17 14,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:09:35 14,40 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:11:14 14,35 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:12:31 14,30 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:13:27 13,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 10:13:38 12,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:37:31

02/09/2021 - 10:13:52 12,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0027 - SAINDO DO IGARAPÉ CORÉ SEGUINDO NO RIO MERUÚ PASSANDO PELA COMUNIDADE DE MERUÚ CENTRAL
PARANDO NA PA 151 "ESCOLA ELÁDIO LOBATO"
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 12:04:24 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:37:51

31/08/2021 - 21:09:54 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 16:55:19 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:06:41 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:07 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:08:07 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:04:38 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:06:18 15,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:06:26 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 10:06:49 14,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:06:55 14,95 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:07:32 14,90 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:11:33 14,85 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:12:18 14,80 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:12:27 14,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:12:45 14,75 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:13:44 13,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:14:08 12,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:37:51

02/09/2021 - 10:14:20 12,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:16:07 10,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:17:34 10,40 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:17:44 10,39 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:17:57 10,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:18:21 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 10:19:33 9,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:20:12 9,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:20:46 9,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 345 de 1392

02/09/2021 - 10:21:21 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:22:21 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:22:48 8,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:23:31 7,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0028 - SAINDO DO MERUÚ CENTRAL, PASSANDO PELA PA 151 PORTO DA BALSA ATÉ A ESCOLA INÁCIA DE SOUSA
MELO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 12:06:20 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 21:10:24 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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01/09/2021 - 16:55:45 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:08:08 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:05 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:08:15 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:04:38 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:06:25 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:06:28 15,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:07:02 14,95 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:07:14 14,90 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:10:33 13,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 10:11:09 13,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:11:27 12,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:11:41 12,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:12:02 12,95 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:12:36 12,94 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:13:00 12,90 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:14:36 12,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:16:17 10,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:16:36 12,40 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:17:44 10,40 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:17:59 10,39 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:18:26 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 10:19:42 10,38 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:20:21 10,37 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:20:39 10,36 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:21:02 10,35 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:21:16 10,34 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:21:35 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 10:22:14 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:22:57 8,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:23:39 7,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:25:35 7,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:26:16 7,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 10:27:01 7,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:27:26 6,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:28:18 6,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:28:36 6,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:30:32 6,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 10:30:54 5,40 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:31:15 5,20 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:31:47 5,19 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:33:22 5,15 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:33:36 5,14 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:33:51 5,13 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:33:59 5,12 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 10:35:14 5,11 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:35:46 5,10 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:36:13 5,09 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:37:11 5,08 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0029 - SAINDO DO RIO RIO PIRATEUA ATE A ESCOLA INÁCIA MELO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 14:47:56 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 21:10:43 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 16:56:22 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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01/09/2021 - 18:08:51 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:07 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:08:23 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:04:38 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:06:26 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 10:06:40 15,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:07:09 14,95 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:07:51 14,90 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:10:21 13,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:10:55 13,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:11:45 12,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:12:05 12,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:13:20 12,90 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:14:45 12,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:16:21 12,85 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:16:37 1,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:18:33 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 10:18:37 12,70 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0030 - SAINDO DO RIO MERUÚ ALTO VILA DO ISIDÓRIO, PASSANDO PELA ENTRADA DO MARITEUA ATE A ESCOLA
INÁCIA MELO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 14:49:43 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:39:23

31/08/2021 - 21:11:08 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 16:57:05 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:10:34 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:07 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:08:30 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:04:38 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:06:30 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:07:08 15,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:07:19 14,95 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 10:08:04 14,90 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:10:09 13,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:10:35 12,90 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:11:57 12,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:13:35 12,88 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:14:42 12,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:39:23

02/09/2021 - 10:14:51 12,87 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 10:16:01 12,85 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:16:56 10,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:17:17 12,84 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:39:23

02/09/2021 - 10:18:17 10,49 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:18:38 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 10:19:49 10,48 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:20:32 10,47 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:21:06 10,46 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:21:41 10,45 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:21:48 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:21:59 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:23:11 8,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:23:49 7,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 10:25:44 7,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:26:09 7,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:26:46 7,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:27:32 6,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:28:23 6,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 10:28:49 6,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:30:15 6,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:30:48 5,40 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:31:27 5,20 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:32:17 5,19 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:33:08 5,15 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 10:33:41 5,14 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:34:00 5,13 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:34:09 5,12 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:35:26 5,11 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:37:04 5,10 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:38:08 5,09 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:38:30 5,08 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0031 - SAINDO ABAIXO DA GRAÇA VIANA, PASSANDO PELO NOVO PARAISO ESCOLA EMAÚS] ATÉ A ESCOLA
MANOELDA PAIXÃO E SILVA
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Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 14:50:46 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 21:11:55 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 16:57:52 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:11:32 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:07 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 08:08:40 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:39:43 15,90 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:40:11 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:41:24 15,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:42:09 11,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:42:29 10,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 10:42:50 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 10:42:58 10,98 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:43:11 10,60 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:43:34 10,59 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:43:49 10,58 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:45:10 10,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 10:45:28 9,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:46:56 9,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:47:12 9,49 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

0032 - SAINDO ABAIXO DA GRAÇA VIANA, PASSANDO PELO NOVO PARAISO ESCOLA EMAÚS] ATÉ A ESCOLA MANOEL
DA PAIXÃO E SILVA
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 14:51:53 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:42:34

31/08/2021 - 21:12:24 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 16:58:33 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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01/09/2021 - 18:11:58 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:50 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:08:47 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:39:44 15,90 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:40:15 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 10:41:30 11,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:42:37 10,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:42:55 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 10:43:05 10,98 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:43:23 10,60 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:43:57 10,59 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:45:18 10,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:45:37 9,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:47:05 9,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:47:20 9,49 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:49:40 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:50:30 12,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:42:34

0033 - SAINDO DO IGARAPÉ MAXI, DESCENDO O RIO MERUÚ, PASSANDO NA ESCOLA MANOEL DA PAIXÃO E SILVA,
ATÉ A VILA DO NOVO PARAÍSO ESCOLA EMAÚS, MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação
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31/08/2021 - 14:53:39 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:42:47

31/08/2021 - 21:13:02 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 16:59:05 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:13:18 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:07 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 374 de 1392

02/09/2021 - 08:08:53 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:39:44 15,90 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:40:17 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:41:24 11,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:42:41 10,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:43:02 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 10:43:16 10,98 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:43:32 10,60 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:44:13 10,59 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:45:29 10,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:45:47 10,49 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:47:17 10,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 10:48:27 9,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:49:30 9,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:50:35 12,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:42:47

02/09/2021 - 10:51:33 9,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:52:55 9,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0034 - SAINDO DO IGARAPÉ MAXI, DESCENDO O RIO MERUÚ, PASSANDO NA ESCOLA MANOEL DA PAIXÃO E SILVA,
ATÉ A VILA DO NOVO PARAÍSO ESCOLA EMAÚS, TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 14:54:44 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:43:02
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31/08/2021 - 21:13:26 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 16:59:34 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:13:47 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:52 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 08:09:00 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:39:44 15,90 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:40:22 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:41:43 11,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:41:50 15,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:42:47 10,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 10:43:10 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 10:43:25 10,98 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:43:39 10,60 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:44:24 10,59 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:45:39 10,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:45:55 10,49 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:47:31 10,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:48:04 9,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:49:22 9,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:50:44 12,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:43:02

02/09/2021 - 10:51:27 9,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:53:08 9,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0035 - SAINDO DA VILA DO NOVO PARAÍSO PASSANDO NA ESCOLA MANOEL DA PAIXÃO E SILVA ATÉ A VILA DO ICATÚ
SABERES DA TERRA
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Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 14:55:21 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:43:16

31/08/2021 - 21:13:58 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:00:04 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:14:13 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:48 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 08:09:07 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:39:44 15,90 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:40:22 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:41:55 11,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:42:05 15,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:42:53 10,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 10:43:16 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 10:43:51 10,60 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:44:31 10,59 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:45:48 10,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:46:05 10,49 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:47:43 10,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:48:11 9,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:49:12 9,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:50:52 12,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:43:16

02/09/2021 - 10:51:20 9,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:53:16 9,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0036 - SAINDO DO SUMAUMA,DESCENDO O RIO MERUÚ, PASSANDO PELA IGREJA MONTE SINAI E RETORNA A ESCOLA
BOA ESPERANÇA
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Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 14:56:14 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 21:14:29 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:01:07 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:14:42 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:07 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 386 de 1392

02/09/2021 - 08:09:14 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:39:44 15,90 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:40:22 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:42:14 15,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:42:58 14,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:43:24 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 10:43:32 11,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:43:58 10,60 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:44:45 10,59 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:46:04 10,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:46:50 10,49 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:47:52 10,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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0037 - SAINDO DO PORTO DA ESTRADINHA DESCENDO NO RIO MERUÚ ATÉ A ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 14:57:01 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 21:15:17 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:01:38 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:15:11 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:52 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 08:09:20 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:39:44 15,90 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:40:29 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:42:30 15,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:43:14 14,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:43:30 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 10:43:39 11,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:44:19 10,60 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:44:53 10,59 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:46:12 10,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:46:28 10,49 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:48:01 10,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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0038 - SAINDO DA PONTA DO LIMÃO, DESCENDO O RIO MERUÚ ATÉ A ESCOLA SANTO ANTONIO DE PÁDUA
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 14:58:20 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:43:38

31/08/2021 - 21:15:48 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:03:18 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:15:35 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:51 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 08:09:32 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:39:44 15,90 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:40:31 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:42:42 15,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:43:17 14,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:43:36 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 10:43:46 11,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:44:32 10,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:45:08 10,49 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:46:21 10,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:46:36 10,29 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:48:24 10,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 10:48:49 9,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:48:58 9,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:50:57 12,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:43:38

02/09/2021 - 10:51:44 9,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:53:31 9,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0039 - SAINDO DO IGARAPÉ CARIPI, PASSANDO NO CASTANHAL ATÉ A ESCOLA SANTO ANTONIO DE PÁDUA
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 14:59:18 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 21:16:24 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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01/09/2021 - 17:04:01 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:16:48 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:51 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:09:43 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:39:44 15,90 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:40:38 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:42:31 11,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:43:22 10,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:43:41 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 10:44:01 10,50 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:44:41 10,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 10:46:13 9,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:48:37 9,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0040 - SAINDO DO BAIXO MERUÚ PONTA DO LIMÃO , SEGUINDO NO RIO MERUÚ ATÉ A ESCOLA SÃO SEBASTIÃO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 14:59:56 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 21:17:08 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:04:38 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:17:18 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 22:45:07 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:09:52 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:39:44 15,90 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:40:36 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:42:31 11,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 10:43:26 10,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:43:51 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 10:44:08 10,50 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:44:57 10,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 10:46:18 9,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:48:49 9,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0041 - SAINDO DO MERUÚ CENTRAL, DESCENDO NO RIO MERUÚ ATÉ A ESCOLA SÃO SEBASTIÃO
Data Valor CNPJ Situação
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31/08/2021 - 15:01:59 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:36:03

31/08/2021 - 21:17:59 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:10:23 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:18:02 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:07 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 08:10:06 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:40:01 15,90 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:40:41 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:42:37 11,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:44:04 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 10:49:40 10,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:50:31 10,30 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 10:51:02 10,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:51:05 12,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:36:03

0042 - SAINDO DO IGARAPÉ CORÉ, SEGUINDO NO RIO MERUÚ ATÉ A BOCA DO JUTEUA E VOLTA PRA ESCOLA SÃO
SEBASTIÃO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:03:01 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 21:18:50 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:11:05 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:18:31 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:51 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:10:13 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:40:01 15,90 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:40:41 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:42:44 11,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:44:10 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 10:45:11 10,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0043 - SAINDO DA COMUNIDADE NOVA MACEDONIA SEGUINDO NO RIO MERUU ALTO ATÉ A ESCOLA SANTA MARIA DO
ICATU
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:04:01 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 21:19:38 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:11:40 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:20:55 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:06 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:10:21 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:40:02 15,90 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:40:46 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:42:53 11,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:44:13 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 10:45:20 10,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0044 - SAINDO DO GARIMPO ENTRANDO NO MAPARAQUARA, SEGUINDO ATÉ A VILAM PIQUIÁ, VOLTADO PARA A
CRECHE MÃE LUIZA
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:06:48 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 21:25:19 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:12:04 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:21:19 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:51 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:10:27 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 08:33:33 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 10:40:01 15,90 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:40:55 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:43:00 11,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 10:44:19 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 10:45:25 10,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0045 - SAINDO DA NASCENTE DO IGARAPÉ-AÇÚ, PASSANDO PELA ILHA POMBAL, CHEGANDO ATÉ A ESCOLA JOSÉ
VITORINO, VOLTANDO ATÉ A CRECHE MARANATA
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:07:16 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 21:26:00 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:12:30 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:22:02 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 22:44:48 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:10:32 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 08:35:58 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 10:40:01 15,90 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:40:55 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 10:43:09 11,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:44:31 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 10:45:30 10,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0046 - SAINDO PRÓXIMO DA BOCA DO RIO CRUZEIRO, PASSANDO PELO BARRACÃO COMUNITÁRIO, SUPERMERCADO
ROSA DE SARON, ENTRANDO NO IGARAPÉ JARARAQUARA, CHEGANDO PRÓXIMO DA ILHA DO ORLANDO E
RETORNANDO A ESCOLA 13 DE MAIO, TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:08:17 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 21:26:59 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:12:57 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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01/09/2021 - 18:22:33 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:51 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:10:39 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 08:37:48 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 10:40:01 15,90 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 10:40:59 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:44:17 11,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:44:36 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 10:45:35 10,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0047 - SAINDO PRÓXIMO DA BOCA DO RIO CRUZEIRO, PASSANDO PELO BARRACÃO COMUNITÁRIO, SUPERMERCADO
ROSA DE SARON, ENTRANDO NO IGARAPÉ JARARAQUARA, CHEGANDO PRÓXIMO DA ILHA DO ORLANDO E
RETORNANDO A ESCOLA 13 DE MAIO, TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:09:02 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 21:27:45 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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01/09/2021 - 17:13:26 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:22:57 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:44 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:10:45 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 08:38:31 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 10:40:02 15,90 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:40:59 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:44:36 11,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:44:41 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 10:45:05 10,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0048 - SAINDO DO RIO ANAPUZINHO, PASSANDO PELO FURO SÃO JOSÉ, CHEGANDO NA BOCA DO RIO JUAREMBU ATÉ
A ESCOLA 15 DE AGOSTO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:10:29 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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31/08/2021 - 21:28:35 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:13:50 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:23:24 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:06 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 416 de 1392

02/09/2021 - 08:10:51 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 08:39:01 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 10:40:02 15,90 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:41:05 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:44:42 11,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:44:45 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 10:44:53 10,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0049 - SAINDO DO RIO JUARENBU, NAS PROXIMIDADES DO IGARAPÉ-MARÍ ATÉ A ESCOLA 15 DE AGOSTO
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Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:11:18 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 21:29:17 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:14:15 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:23:46 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:50 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 418 de 1392

02/09/2021 - 08:10:59 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 08:41:42 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 10:40:02 15,90 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:41:05 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:44:48 15,60 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:44:54 11,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:44:59 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 10:45:11 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 10:45:42 10,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0050 - CONTRONANDO A ILHOTA DO FURINHO, PASSANDO PELO PÁI INÁCIO, CRUZEIRO ATÉ A ESCOLA 15 DE AGOSTO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:12:07 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:36:41

31/08/2021 - 21:30:29 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:14:36 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:24:14 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 22:45:06 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:11:05 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 08:42:09 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 10:40:03 15,90 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:41:18 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 10:44:43 15,60 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:44:52 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:45:08 11,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:45:18 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 10:49:36 10,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:50:09 10,98 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:50:37 10,30 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 10:51:09 10,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:51:18 12,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:36:41

02/09/2021 - 10:53:07 10,25 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

0051 - SAINDO DO FURO SÃO JOSÉ, PASSANDO PELO ANAPUZINHO ATÉ A ESCOLA DOM ANTONIO MACEDO COSTA
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:13:01 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 21:31:30 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:16:58 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:25:04 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 22:45:06 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:11:14 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 08:46:53 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 10:40:22 15,90 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:41:18 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 10:45:14 11,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:48:04 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

0052 - RIO GARIMPO, SEGUINDO NO RIO ANAPÚ ATÉ A ESCOLA DOM ANTONIO MACEDO COSTA
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:13:53 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 21:32:16 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:17:59 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:25:32 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:06 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:11:20 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 08:47:42 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 10:40:22 15,90 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:41:18 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:45:20 11,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 10:48:12 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

0053 - DO RIO JUAREMBÚ, PASSANDO PELO FURO SÃO JOSÉ, RIO ANAPUZINHO ATÉ A ESCOLA DOM ANTONIO
MACEDO COSTA
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:14:42 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 21:33:40 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:18:30 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:26:02 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:44 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:11:25 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 08:48:15 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 10:40:23 15,90 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:41:33 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:45:28 11,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:48:17 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

0054 - DO RIO TAPIAI NO ALTO ANAPÚ, PASSANDO O MARUIM, GARIMPO, ATÉ A ESCOLA DOM ANTONIO MACEDO
COSTA



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 428 de 1392

Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:20:11 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 21:34:20 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:18:59 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:26:40 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:50 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 08:11:31 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 08:48:52 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 10:40:23 15,90 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:41:33 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:45:38 11,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:46:41 10,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:48:21 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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0055 - SAINDO DA BOCA DO ANAPÚ, PASSANDO PELA ILHA DOS POMBOS, FEIJOAL ATÉ A ESCOLA DOM ANTONIO
MACEDO COSTA, TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:20:56 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 21:35:21 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:19:56 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:27:07 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:06 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 08:11:37 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 08:49:29 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 10:40:23 15,90 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:41:33 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:45:47 11,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:46:36 10,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:48:26 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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0056 - SAINDO DA BOCA DO ANAPÚ, PASSANDO PELA ILHA DOS POMBOS, FEIJOAL ATÉ A ESCOLA DOM ANTONIO
MACEDO COSTA, TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:21:47 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 21:37:49 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:22:16 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:27:31 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:06 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 08:11:43 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 08:50:02 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 10:40:23 15,90 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:41:35 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:44:28 11,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:46:31 10,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:48:31 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

0057 - SAINDO DO RIO TAPIAÍ, ENTRANDO NO MARUÍM BAIXANDO ATÉ A ESCOLA DOM ANTONIO MACEDO COSTA



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 434 de 1392

Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:22:42 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 21:38:29 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:22:51 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:27:57 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:05 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 08:11:49 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 08:50:28 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 10:40:23 15,90 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:41:38 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:46:23 15,60 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:46:38 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:46:50 11,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 10:46:53 15,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:47:00 10,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:48:35 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

0058 - SAINDO DO ALTO ANAPÚ PASSANDO PELA ASSEMBLÉIA DE DEUS ATÉ A ESCOLA DOM ANTONIO MACEDO
COSTA, TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:23:16 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 21:39:22 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:23:17 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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01/09/2021 - 18:28:31 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:49 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:11:55 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 08:50:53 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 10:40:23 15,90 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 10:42:05 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:46:16 15,60 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:46:19 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:46:56 11,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:47:06 10,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:48:40 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

0059 - SAINDO DO ALTO ANAPÚ PASSANDO PELA ASSEMBLÉIA DE DEUS ATÉ A ESCOLA DOM ANTONIO MACEDO
COSTA, TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:24:32 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:38:45
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31/08/2021 - 21:39:55 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:24:05 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:28:53 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:05 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 08:12:02 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 08:51:14 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 10:40:24 15,90 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:41:59 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:46:09 15,60 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:46:15 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:47:02 11,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 10:48:44 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 10:49:21 10,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:50:47 10,98 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:50:51 10,30 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:51:05 10,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:51:22 12,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:38:45

0060 - RIO JUAREMBU, PASSANDO PELA COMUNIDADE CRUZEIRO, COMUNIDADE GARIMPO ATÉ A ESCOLA DOM
ANTONIO MACEDO COSTA
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:26:44 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:39:02

31/08/2021 - 21:40:44 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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01/09/2021 - 17:24:38 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:29:16 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:05 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:12:11 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 443 de 1392

02/09/2021 - 08:51:43 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 10:40:23 15,90 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:41:59 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:46:04 15,60 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:46:10 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:47:10 11,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:48:50 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 10:49:26 10,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:50:52 10,98 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:50:57 10,30 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:51:17 10,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:51:27 12,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:39:02

0061 - SAINDO DO RIO COELHO, ENTRANDO NO BAIXO ANAPÚ, PASSANDO PELA ILHA DO MICA, PARANDO NA ESCOLA
JOSÉ VITORINO SEGUINDO ATÉ A CRECHE MARANATA
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:27:50 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:39:55

31/08/2021 - 21:44:35 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 445 de 1392

01/09/2021 - 17:25:15 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:30:01 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:51 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:12:21 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 08:52:16 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 10:40:41 15,90 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:42:05 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:45:56 15,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:47:19 11,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:48:16 10,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:49:14 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 10:50:05 10,80 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:51:04 10,30 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:51:40 10,29 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:51:52 12,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:39:55

02/09/2021 - 10:52:53 10,28 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:53:21 10,20 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:53:52 10,19 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:54:26 10,18 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 10:54:53 10,17 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:55:35 10,10 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:57:09 10,09 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:58:32 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:59:52 9,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:00:33 9,90 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 11:01:55 9,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 11:03:29 9,40 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 11:04:00 9,39 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0062 - SAINDO DO FEIJOAL NO BAIXO ANAPÚ PASSANDO PELA ILHA POMBAL ATÉ A ESCOLA JOSÉ VITORINO PENA DE
MORAES, TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:29:49 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:40:07

31/08/2021 - 21:45:21 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:25:41 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:30:27 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 450 de 1392

01/09/2021 - 22:44:44 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:12:31 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 08:52:51 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 10:40:41 15,90 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:42:00 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 10:46:01 15,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:47:14 11,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:48:56 10,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:49:20 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 10:50:01 10,80 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:51:10 10,30 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:51:47 10,20 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:51:55 12,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:40:07
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02/09/2021 - 10:52:48 10,19 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:53:52 10,18 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:54:20 10,17 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:55:11 10,16 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:55:43 10,11 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:57:09 10,10 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:58:37 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 10:59:57 9,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:00:38 9,90 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 11:02:00 9,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:03:34 9,40 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 11:03:51 9,39 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0063 - SAINDO DO FEIJOAL NO BAIXO ANAPÚ PASSANDO PELA ILHA POMBAL ATÉ A ESCOLA JOSÉ VITORINO PENA DE
MORAES, TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:30:37 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:40:47

31/08/2021 - 21:46:05 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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01/09/2021 - 17:26:05 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:30:49 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:05 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:12:39 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 08:53:18 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 10:40:41 15,90 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:41:59 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:46:07 15,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:47:28 11,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:48:09 10,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:49:26 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 10:49:49 10,80 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:49:57 10,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:51:16 10,30 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:51:53 10,20 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:51:57 12,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:40:47

02/09/2021 - 10:52:42 10,19 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:53:42 10,18 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:54:15 10,17 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:55:22 10,16 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:55:50 10,11 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:57:10 10,10 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:58:41 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 11:00:02 9,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:00:45 9,90 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 11:02:03 9,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:03:56 9,40 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 11:04:04 9,39 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0064 - SAINDO DO RIO DO RIO COELHO, ENTRANDO NO BAIXO ANAPU, PASSANDO PELA ILHA DA SERRARIA,
PASSANDO A ESCOLA JOSÉ VITORINO SEGUINDO ATÉ A CRECHE MARANATA
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:31:51 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:41:19

31/08/2021 - 21:46:43 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:26:31 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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01/09/2021 - 18:31:12 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:44 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:12:45 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 08:53:49 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 10:40:41 15,90 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 10:42:01 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:44:32 15,60 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:44:36 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:46:11 15,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:47:23 11,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:48:05 10,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:49:29 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 10:49:44 10,80 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:50:01 10,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:51:21 10,30 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:51:59 12,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:41:19

02/09/2021 - 10:52:00 10,20 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:52:31 10,19 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:54:01 10,10 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:54:59 10,09 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:55:59 10,08 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:57:10 10,07 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:58:48 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 11:00:09 9,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:00:52 9,90 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 11:02:12 9,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 11:04:06 9,40 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 11:04:16 9,39 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0065 - SAINDO RIO ANA IGARAPÉ, SEGUINDO ATÉ O RIO GOIABATUBA, ENTRANDO NO BAIXO ANAPÚ ATÉ A ESCOLA
JOSÉ VITORINO PENA DE MORAES
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:32:50 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:41:46

31/08/2021 - 21:47:32 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:26:54 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:31:37 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 22:45:05 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:12:51 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 08:54:20 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 10:40:42 15,90 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:42:05 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 10:44:25 15,60 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:44:31 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:46:17 15,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:47:32 11,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:47:45 14,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:47:59 10,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:49:34 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 10:49:39 10,80 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:50:11 10,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:51:27 10,30 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:52:06 12,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:41:46

02/09/2021 - 10:52:10 10,20 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:52:16 10,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:53:21 10,19 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 10:54:08 10,10 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:55:05 10,09 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:56:06 10,08 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:57:10 10,07 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:57:42 10,06 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:58:18 10,05 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:59:01 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 11:00:18 9,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:00:59 9,90 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 11:02:21 9,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:04:11 9,40 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 11:04:23 9,39 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:06:21 9,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 11:06:33 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0066 - SAINDO DA NASCENTE DO IGARAPÉ-AÇÚ, PASSANDO PELA ILHA POMBAL, CHEGANDO ATÉ A ESCOLA JOSÉ
VITORINO PENA DE MORAES
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Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:33:42 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:42:02

31/08/2021 - 21:48:10 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:27:18 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:32:04 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:44 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 08:12:57 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 08:54:50 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 10:40:42 15,90 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:42:18 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:44:17 15,60 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:44:19 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:46:22 15,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:47:35 11,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:47:42 14,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:49:10 10,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:49:33 10,80 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:49:39 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 10:50:17 10,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:51:32 10,30 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 10:52:10 10,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:52:19 12,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:42:02

02/09/2021 - 10:52:20 10,20 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:53:29 10,19 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:54:18 10,10 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:54:49 10,09 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:56:21 10,08 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:57:35 10,07 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:57:49 10,06 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:58:24 10,05 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:59:02 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 11:00:15 9,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:01:04 9,90 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 11:02:38 9,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 11:04:24 9,40 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 11:04:32 9,39 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:06:14 9,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 11:06:26 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0067 - SAINDO DA ILHA DO BATUQUE, ATRAVESSANDO A BAÍA, ENTRANDO NO BAIXO ANAPÚ ATÉ A ESCOLA JOSÉ
VITORINO PENA DE MORAES
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:35:12 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:44:08

31/08/2021 - 21:48:46 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:27:42 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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01/09/2021 - 18:32:27 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:48 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:13:04 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 08:55:28 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 10:40:42 15,90 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 10:42:18 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:44:12 15,60 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:44:16 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:46:29 15,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:47:40 14,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:48:39 10,50 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:49:27 10,40 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:49:37 10,30 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:49:43 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 10:50:26 10,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:52:25 12,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:44:08

02/09/2021 - 10:52:31 10,20 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:53:34 10,19 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:54:40 10,10 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:55:51 10,09 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:56:27 10,08 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:57:39 10,07 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:57:59 10,06 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:58:11 10,05 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:58:41 10,04 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:59:16 9,90 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 479 de 1392

02/09/2021 - 10:59:33 10,03 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:59:44 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:00:30 9,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0068 - SAINDO DA ILHA DO BATUQUE, ATRAVESSANDO A BAÍA, ENTRANDO NO BAIXO ANAPÚ ATÉ A ESCOLA JOSÉ
VITORINO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:35:57 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 21:49:52 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:28:08 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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01/09/2021 - 18:32:52 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:48 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:13:15 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 08:55:47 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 10:40:42 15,90 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 481 de 1392

02/09/2021 - 10:42:40 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:44:06 15,60 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:44:16 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:46:34 15,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:47:32 14,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:48:33 10,50 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:49:03 10,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 10:49:21 10,40 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:49:33 10,30 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:49:47 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 10:50:28 10,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:52:17 10,25 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:52:39 10,20 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:53:47 10,19 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 10:54:35 10,10 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:55:56 10,09 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:56:49 10,08 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:57:53 10,07 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:58:13 10,06 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:58:33 10,05 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:59:22 9,90 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 11:00:34 9,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:01:21 9,50 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 11:02:33 9,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:04:01 14,50 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 11:04:54 9,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 11:05:09 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0069 - DO RIO GOIABATUBA, PASSANDO PELO RIO MAIAUATÁ ENTRANDO PELO BAIXO ANAPU ATÉ A ESCOLA JOSÉ
VITORINO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:37:00 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:44:23

31/08/2021 - 21:50:31 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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01/09/2021 - 17:28:46 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:33:14 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:05 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:13:21 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 08:56:03 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 10:40:42 15,90 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:42:41 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:44:02 15,60 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:44:17 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:46:46 15,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:47:23 14,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:48:28 10,50 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:48:39 10,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:49:16 10,40 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:49:30 10,30 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:49:50 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 10:50:31 10,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 10:52:23 10,25 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:52:40 12,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:44:23

02/09/2021 - 10:52:54 10,20 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:53:52 10,19 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:54:21 10,18 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:54:38 10,17 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:55:11 10,10 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:56:06 10,09 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:56:36 10,08 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:57:57 10,07 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:58:23 10,05 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:58:38 10,04 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:59:30 9,90 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

0070 - SAINDO DA ILHA DA SERRARIA, PASSANDO PELA MARGEM ESQUERDA DO BAIXO ANAPU ATÉ A ESCOLA JOSÉ
VITORINO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:37:39 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:45:36
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31/08/2021 - 21:51:03 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:29:14 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:33:42 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:50 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 08:13:27 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 08:56:28 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 10:40:42 15,90 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:42:41 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:43:56 15,60 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:44:01 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 10:46:52 15,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:47:19 14,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:48:23 10,50 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:48:32 10,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:49:10 10,40 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:49:17 10,30 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:50:01 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 10:50:38 10,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 10:52:26 10,25 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:52:50 12,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:45:36

02/09/2021 - 10:53:15 10,20 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:53:59 10,19 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:54:14 10,18 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 10:55:24 10,10 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:56:11 10,09 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:56:58 10,08 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 10:58:05 10,07 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:58:31 10,06 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 10:58:44 10,05 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 10:59:35 9,90 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

0071 - SAINDO DA COSTA MARAPATÁ, PASSANDO PELO RIO GOIABATUBA ATÉ A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS
GRAÇAS, TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:38:49 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 21:52:24 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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01/09/2021 - 17:29:57 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:34:30 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:50 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:13:37 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 08:57:00 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 10:59:45 15,94 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:00:46 15,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 11:01:22 14,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:01:51 13,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 11:01:59 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 11:02:19 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 11:03:16 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:05:34 13,90 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 11:07:15 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0072 - SAINDO DA COSTA MARAPATÁ, PASSANDO PELO RIO GOIABATUBA ATÉ A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS
GRAÇAS, TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:39:30 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 21:52:55 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:30:30 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 498 de 1392

01/09/2021 - 18:34:53 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:50 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:13:44 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 08:57:19 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 10:59:43 15,91 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 11:00:51 15,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 11:01:31 14,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:01:58 13,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 11:02:12 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 11:02:23 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 11:03:23 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:05:41 13,90 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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02/09/2021 - 11:07:28 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0073 - SAINDO DO RIO TAPIAÍ NO DISTRITO DE ANAPÚ ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ, TUNRO, MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:40:12 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 21:53:42 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:36:56 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:35:25 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:49 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:13:52 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 08:57:48 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 10:59:44 15,92 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:00:59 15,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 11:02:18 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 11:02:28 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 11:03:30 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:05:45 13,90 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 11:07:35 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0074 - SAINDO DO RIO TAPIAÍ NO DISTRITO DE ANAPÚ ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ, TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:41:56 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 21:54:10 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:37:39 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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01/09/2021 - 18:35:59 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:44 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:07 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:13:56 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 08:58:06 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 10:59:44 15,92 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 11:01:03 15,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 11:02:23 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 11:02:32 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 11:03:39 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:05:58 13,90 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 11:07:39 8,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 11:08:08 8,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 11:10:05 8,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:10:13 8,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0075 - SAINDO DO INICIO DO RIO MARUIM DA ASSOCIAÇÃO DE ACENTAMENTO ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ, TURNO
MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:44:46 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 21:54:52 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:38:13 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:36:24 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 22:44:46 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:14:00 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 08:58:22 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 10:59:45 15,93 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:01:10 15,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 11:02:07 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 11:02:26 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 11:03:47 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:06:13 13,90 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 11:08:03 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0076 - SAINDO DO INICIO DO RIO MARUIM DA ASSOCIAÇÃO DE ACENTAMENTO ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ, TURNO
TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:45:19 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 21:55:26 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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01/09/2021 - 17:38:52 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:36:47 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:48 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:14:04 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 08:58:43 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 10:59:45 15,94 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:01:15 15,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 11:02:04 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 11:02:58 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 11:03:58 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:06:16 13,90 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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02/09/2021 - 11:07:59 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0077 - SAINDO DO ALTO ANAPÚ, PASSANDO PELA ASSSEMBLEIA DE DEUS ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ, TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:47:55 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 21:56:08 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:39:24 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:37:08 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:04 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:14:09 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 08:59:12 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 10:59:45 15,90 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:01:20 15,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 11:02:02 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 11:02:35 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 11:04:07 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:06:22 13,90 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 11:07:54 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0078 - SAINDO DO ALTO ANAPÚ, PASSANDO PELA ASSSEMBLEIA DE DEUS ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ, TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:48:39 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 21:56:33 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:48:12 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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01/09/2021 - 18:37:33 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:49 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:14:14 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 08:59:28 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 10:59:46 15,90 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 11:01:27 15,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 11:01:56 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 11:02:39 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 11:04:15 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:06:28 13,90 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 11:07:52 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0079 - SAINDO DAS PROXIMIDADES DA ESCOLA MAJOR MOURA CARVALHO CHEGANDO ATÉ A COMUNIDADE SANTO
ANTONIO DO CAJÍ, TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:49:59 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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31/08/2021 - 21:57:13 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:48:55 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:37:59 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:46 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 08:14:18 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 08:59:58 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 10:59:46 15,94 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:01:38 15,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 11:02:43 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 11:02:46 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 11:04:36 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:06:34 13,90 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 11:07:44 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0080 - SAINDO DAS PROXIMIDADES DA ESCOLA MAJOR MOURA CARVALHO CHEGANDO ATÉ A COMUNIDADE SANTO
ANTONIO DO CAJÍ, TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:50:45 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 21:57:43 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:49:22 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:38:32 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 22:44:48 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:14:22 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 09:00:18 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 10:59:46 15,93 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:01:40 15,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 11:02:54 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 11:03:03 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 11:04:43 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:06:40 13,90 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 11:07:40 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0081 - DO IGARAPÉ CASTANHAL SUBINDO NO RIO CAJÍ PASSANDO PELA ESCOLA NOVA ALIANÇA ATÉ A VILA DE
IGARAPEZINHO, TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:52:32 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 22:13:48 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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01/09/2021 - 17:50:18 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:39:26 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:49 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:31:18 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 09:00:50 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 11:07:10 15,93 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:07:27 10,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 11:07:40 15,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:07:55 9,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:08:06 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 11:09:37 15,64 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:12:00 9,49 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 11:12:51 9,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:13:37 15,40 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 11:15:15 9,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:15:39 9,20 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 11:16:32 9,19 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:18:22 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:18:32 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:19:24 8,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:20:38 7,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 11:21:01 7,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0082 - DA COMUNIDADE SANTO ANTONIO PASSANDO PELO FELIPEQUARA, SÃO JOÃO CHEGANDO A VILA
IGARAPEZINHO ESCOLA NS NAZARÉ, TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:53:29 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 22:14:36 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:50:44 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:39:53 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:48 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 00:31:25 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 09:01:09 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 11:07:10 15,92 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:07:40 10,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 11:08:00 9,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:08:16 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 11:09:39 15,65 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:13:19 9,49 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 11:13:37 9,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:13:47 15,60 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 11:13:48 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 11:15:21 9,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:15:46 9,20 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:16:38 9,19 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:18:14 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:18:23 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 11:19:37 8,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:20:42 7,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:21:10 7,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0083 - DO IGARAPÉ CASTANHAL SUBINDO NO RIO CAJÍ PASSANDO PELA ESCOLA NOVA ALIANÇA ATÉ A VILA DE
IGARAPEZINHO, TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:55:06 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 22:15:21 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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01/09/2021 - 17:51:06 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:40:16 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:04 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:31:29 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 09:01:31 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 11:07:10 15,93 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:07:48 10,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 11:08:11 9,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:08:23 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 11:09:42 15,63 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:14:04 15,60 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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02/09/2021 - 11:14:07 15,51 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:15:35 9,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:15:55 9,20 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:16:44 9,19 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:18:31 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:18:37 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 11:19:45 8,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:20:47 7,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:21:21 7,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0084 - DA COMUNIDADE SANTO ANTONIO PASSANDO PELO FELIPEQUARA, SÃO JOÃO CHEGANDO A VILA
IGARAPEZINHO ESCOLA NS NAZARÉ, TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:55:36 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 22:16:04 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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01/09/2021 - 17:51:27 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:40:39 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:04 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:31:33 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 09:01:54 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 11:07:10 15,91 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:07:57 10,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 11:08:19 9,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:08:28 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 11:08:29 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 11:14:20 15,60 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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02/09/2021 - 11:15:40 9,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:16:07 9,20 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:16:56 9,19 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:18:51 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:20:31 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 11:20:47 8,60 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:20:57 8,59 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:21:30 8,40 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:22:33 8,39 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:24:22 8,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 11:24:34 8,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:24:51 8,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:26:06 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:26:38 7,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:26:56 7,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0085 - DO ALTO ICARUÇAUA, SAINDO DO RIO CAJÍ ATÉ A VILA DE IGARAPÉZINHO A ESCOLA NOSSA SENHORA DE
NAZARÉ IGARAPEZINHO, TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:56:11 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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31/08/2021 - 22:16:39 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:51:53 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:41:03 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:04 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:31:42 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 09:02:20 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 11:07:10 15,94 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:08:08 10,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 11:08:29 9,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:08:32 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 11:14:35 15,65 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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02/09/2021 - 11:15:46 9,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:17:40 9,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:17:50 9,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0086 - DO ALTO ICARUÇAUA, SAINDO DO RIO CAJÍ ATÉ A VILA DE IGARAPÉZINHO A ESCOLA NOSSA SENHORA DE
NAZARÉ IGARAPEZINHO, TURNO tarde
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:56:54 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 22:17:25 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:52:17 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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01/09/2021 - 18:41:25 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:04 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:31:48 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 09:02:40 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 11:07:10 15,90 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 11:08:20 10,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 11:08:37 9,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:08:40 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 11:14:54 15,65 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 11:15:52 9,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:17:47 9,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 11:18:08 9,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:20:06 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:20:24 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:20:39 8,60 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:20:53 8,59 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 11:21:41 8,40 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:22:39 8,39 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:24:32 8,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:24:42 8,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:24:58 8,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 11:26:17 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:27:01 7,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:27:38 7,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0087 - SAINDO DA COMUNIDADE NOVA ALIANÇA ATÉ A ESCOLA SÃO JOAQUIM
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:57:48 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 22:17:51 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:52:47 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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01/09/2021 - 18:41:48 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:03 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:31:53 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 09:03:03 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 11:07:10 15,90 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 11:08:32 10,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 11:08:44 9,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:08:51 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 11:15:10 15,65 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 11:15:59 9,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:16:55 9,20 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 11:17:18 9,19 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0088 - SAINDO DO IGARAPÉ JUPATICAIA, SUBINDO NO RIO CAJÍ ATÉ A ESCOLA SÃO JOAQUIM
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:58:34 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 22:18:24 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:53:20 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:42:12 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:03 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 00:32:29 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 09:03:20 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 11:07:10 15,92 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:08:42 14,10 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 11:08:46 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 11:08:55 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 11:09:00 9,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:15:25 14,05 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 11:16:07 9,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:16:47 9,20 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:17:13 9,19 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0089 - SAINDO PROXIMO DA IGREJA BOA VISTA, SEGUINDO NO RIO CAJÍ ATÉ A ESCOLA SÃO JOAQUIM
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 15:59:34 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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31/08/2021 - 22:18:53 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:53:46 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:42:36 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:03 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:32:48 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 09:03:49 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 11:07:11 15,92 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:08:55 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 11:08:58 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 11:09:12 9,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:15:48 15,65 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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02/09/2021 - 11:16:15 9,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:16:29 9,20 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:17:08 9,19 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0090 - SAINDO PROXIMO DA IGREJA BOA VISTA, SEGUINDO NO RIO CAJÍ ATÉ A ESCOLA SÃO JOAQUIM, TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:04:07 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 22:19:25 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:54:11 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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01/09/2021 - 18:42:58 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:48 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:33:00 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 09:04:07 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 11:07:10 15,92 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 11:09:02 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 11:09:03 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 11:09:20 9,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:16:22 9,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:16:27 15,65 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 11:16:37 9,20 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:17:02 9,19 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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0091 - SAINDO DA COMUNIDADE NOVA ALIANÇA ATÉ A ESCOLA SÃO JOAQUIM, TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:06:34 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 22:20:03 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:54:56 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:43:47 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:03 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:33:45 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 09:04:57 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 11:18:35 15,93 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:18:40 14,70 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 11:18:59 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 11:22:11 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 11:22:27 15,64 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 11:22:38 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:23:34 14,65 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 11:25:44 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:26:30 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:28:20 8,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:28:51 8,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 11:29:48 8,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:30:20 7,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:31:40 7,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0092 - SAINDO DO ALTO ICARUÇAUA SEGUINDO ATÉ A PARTE DE BAIXO DO RIO E RETORNANDO ATÉ A ESCOLA
JESUS DE NAZARÉ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:07:10 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 22:20:44 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:13:27 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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01/09/2021 - 17:55:18 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:44:15 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:03 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 09:05:26 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09
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02/09/2021 - 11:18:35 15,94 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:18:49 14,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 11:19:02 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 11:22:02 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 11:22:10 9,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 11:22:31 15,65 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 11:22:47 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:24:12 13,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 11:25:49 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:26:51 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:28:26 8,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:28:55 8,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 11:30:14 8,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:30:24 7,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:31:47 7,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0093 - SAINDO DA VILA SÃO JOÃO, SEGUINDO PELO FURO DO SECO ATÉ A ESCOLA ALVARO VARGES DE ARAUJO,
TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:07:44 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 22:21:58 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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01/09/2021 - 17:55:42 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:44:40 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:03 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:33:51 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 09:06:51 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 11:18:35 15,94 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:18:55 14,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 11:19:05 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 11:20:18 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 11:20:35 9,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 11:22:37 15,63 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 11:22:56 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:24:40 13,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 11:25:53 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:27:00 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:28:33 8,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:29:00 8,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 11:30:23 8,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:30:30 7,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0094 - SAINDO DA VILA SÃO JOÃO, SEGUINDO PELO FURO DO SECO ATÉ A ESCOLA ALVARO VARGES DE ARAUJO,
TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:08:38 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 22:22:24 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:56:05 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:45:05 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 22:45:03 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:34:01 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 09:07:24 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 11:18:35 15,91 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:19:10 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 11:20:03 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 11:20:08 14,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 11:20:22 9,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 11:22:39 15,63 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:23:06 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:25:56 13,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 11:25:57 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 11:27:07 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:28:41 8,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:29:05 8,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:30:40 8,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:31:24 7,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 11:32:44 7,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:34:30 7,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0095 - DO INÍCIO DO ALTO MURUTIPUCU, ENTRANDO NO ACAPUTEUA E RETORNANDO ATÉ A ESCOLA ÁLVARO
VARGES DE ARAÚJO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:09:11 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 22:23:04 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:56:28 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:45:31 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 22:45:03 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:34:07 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 09:07:46 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 11:18:35 15,92 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:19:10 14,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 11:19:17 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 11:21:10 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 11:21:20 9,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 11:22:44 15,63 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:23:12 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:25:20 13,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 11:26:01 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 11:27:15 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:28:52 8,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:29:10 8,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:30:48 8,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:31:28 7,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 11:32:18 7,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0096 - SAINDO DO FURO DO BAZAR NO RIO DAS FLORES PASSANDO PELA VILA CORRÊA ATÉ A ESCOLA ÁLVARO
VARGES DE ARAÚJO, TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:09:50 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 22:23:46 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:56:56 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:45:57 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:02 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 00:34:14 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 09:08:05 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 11:18:35 15,94 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:19:19 14,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 11:19:30 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 11:21:03 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 11:21:34 9,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 11:22:50 15,63 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:23:19 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:26:06 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:26:19 13,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 11:27:27 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 11:28:59 8,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:29:14 8,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:30:59 8,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:31:33 7,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:32:27 7,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 11:34:23 7,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0097 - SAINDO DA COMUNIDADE DO BUÇÚ NO MERUÚ AÇÚ, CHEGANDO PROXIMO DO MAMANGAL MIRI VOLTANDO ATÉ
O FURO DO SECO E SEGUINDO ATÉ A ESCOLA ÁLVARO VARGES DE ARAÚJO, TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:10:26 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 22:24:32 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:57:26 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:46:18 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:02 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 00:34:18 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 09:08:29 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 11:18:36 15,91 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:19:23 14,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 11:19:34 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 11:20:57 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 11:21:39 9,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 11:22:54 15,65 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:23:26 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:26:10 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:26:39 13,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 11:27:47 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 11:29:06 8,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:29:22 8,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:31:08 8,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:31:37 7,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:32:58 7,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 11:34:34 7,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0098 - DO INÍCIO DO ALTO MURUTIPUCU, ENTRANDO NO ACAPUTEUA E RETORNANDO ATÉ A ESCOLA ÁLVARO
VARGES DE ARAÚJO, TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:11:02 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 22:25:22 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:57:55 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:46:41 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:02 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 00:34:24 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 09:08:54 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 11:18:36 15,94 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:19:32 14,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 11:19:38 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 11:21:18 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 11:21:45 9,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 11:22:59 15,62 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:23:35 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:26:14 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:26:49 13,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 11:28:04 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 586 de 1392

02/09/2021 - 11:29:16 8,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:29:27 8,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:31:24 8,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:31:41 7,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:33:04 7,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 11:34:40 7,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0099 - SAINDO DA ENTRADA DO RIO SÃO DOMINGOS, PASSANDO PELA VILA DO CALAFATE, RIO MAIAUATÁ, ENTRANDO
NO RIO MURUTIPUCU ATÉ A ÁLVARO VARGES DE ARAÚJO, TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:13:01 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 22:25:58 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:58:18 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:47:08 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:02 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 00:34:29 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 09:09:15 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 11:18:35 15,90 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:19:41 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 11:19:42 14,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 11:20:53 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 11:21:51 9,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 11:23:00 15,63 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:23:47 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:25:45 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:26:18 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:27:03 13,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

0100 - SAINDO DO FURO DO BAZAR NO RIO DAS FLORES PASSANDO PELA VILA CORRÊA ATÉ A ESCOLA ÁLVARO
VARGES DE ARAÚJO, TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação
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31/08/2021 - 16:14:51 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 22:26:30 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 17:58:40 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:47:32 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:02 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:34:37 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 09:09:41 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 11:18:35 15,91 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:19:45 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 11:19:54 14,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 11:20:47 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 11:22:01 9,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 11:23:10 15,64 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:23:53 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:25:34 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:26:25 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:27:25 13,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

0101 - SAINDO DA COMUNIDADE DO BUÇÚ NO MERUÚ AÇÚ, CHEGANDO PROXIMO DO MAMANGAL MIRI VOLTANDO ATÉ
O FURO DO SECO E SEGUINDO ATÉ A ESCOLA ÁLVARO VARGES DE ARAÚJO, TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:15:42 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 22:27:37 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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01/09/2021 - 17:59:38 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:48:07 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:02 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:35:03 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 09:10:06 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 11:32:58 15,99 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:34:11 15,70 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:34:21 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 11:34:48 15,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:37:03 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 11:38:11 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 11:39:11 9,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:39:33 14,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 11:41:54 9,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:42:13 9,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:43:25 9,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0102 - SAINDO DA VILA CORRÊA, PASSANDO PELO RIO SÃO MARTINHO ATÉ A ESCOLA ÁLVARO VARGES DE ARAÚJO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:16:21 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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31/08/2021 - 22:28:14 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 18:00:01 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:48:31 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:49 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:35:26 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 09:10:35 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 11:32:58 15,99 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:34:25 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 11:34:48 15,70 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:34:55 15,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 11:37:13 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:38:00 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 11:38:33 9,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:39:47 14,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 11:41:58 9,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:42:20 9,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:43:30 9,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 11:44:17 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:45:02 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0103 - SAINDO DO IGARAPÉ DA MUNDICA, SEGUINDO NO FURO DO PAJÉ, ENTRANDO NO RIO MURUTIPUCÚ ATÉ A
ESCOLA ÁLVARO VARGES DE ARAÚJO, TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:17:31 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 22:29:20 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 18:00:23 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:48:54 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 22:44:49 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:37:32 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 09:10:53 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 11:32:59 15,99 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:34:12 15,70 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 11:34:29 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 11:35:05 15,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:37:26 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:37:49 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 11:38:26 9,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:40:27 14,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 11:42:03 9,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 11:42:32 9,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:43:35 9,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:44:08 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:44:59 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0104 - SAINDO DO IGARAPÉ DA MUNDICA, SEGUINDO NO FURO DO PAJÉ, ENTRANDO NO RIO MURUTIPUCÚ ATÉ A
ESCOLA ÁLVARO VARGES DE ARAÚJO, TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:18:24 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 22:30:29 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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01/09/2021 - 18:08:27 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:49:28 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:46 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:37:52 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 09:11:12 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 11:32:59 15,99 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:34:11 15,70 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:34:34 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 11:35:12 15,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:37:42 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 11:37:52 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:38:19 9,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:40:55 14,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 11:42:07 9,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:43:45 9,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:44:05 9,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0105 - SAINDO DO MÉDIO RIO MURUTIPUCU, PASSANDO PELA IGREJA ASS DE DEUS, BOA UNIÃO ATÉ A ESCOLA
ÁLVARO VARGES DE ARAÚJO, TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:20:15 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido
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31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 22:31:13 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 18:08:51 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:50:03 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:02 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:38:15 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 09:11:36 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 11:32:59 15,99 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:34:12 15,70 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:34:39 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 11:35:21 15,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:37:38 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 11:38:09 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:38:12 9,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:41:23 14,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 11:42:11 9,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:43:37 9,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:44:09 9,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0106 - SAINDO DO MÉDIO RIO MURUTIPUCU, PASSANDO PELA IGREJA ASS DE DEUS, BOA UNIÃO ATÉ A ESCOLA
ÁLVARO VARGES DE ARAÚJO, TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:20:52 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido
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31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 22:31:51 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 18:09:23 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:50:27 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:02 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:38:36 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 09:12:05 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 11:32:59 15,99 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:34:12 15,70 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:34:37 15,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:35:17 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 11:37:33 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 11:38:01 9,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:38:27 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:41:35 14,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 11:42:15 9,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:43:28 9,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:43:42 9,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0107 - SAINDO DO RIO ITAMINBUCA PASSANDO O RIO PIQUIARANA ATÉ A VILA MAIAUATA
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:21:23 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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31/08/2021 - 22:32:18 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 18:09:46 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:50:48 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:02 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:38:57 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 09:12:41 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 11:32:59 15,99 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:34:12 15,70 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:34:21 15,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:35:20 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 11:37:22 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 11:37:53 9,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:38:37 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:41:50 14,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 11:42:19 9,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:43:17 9,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:43:46 9,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0108 - SAINDO DO TUCUMANDUBAZINHO, PASSANDO PELO RIO VILHENA, SEGUINDO NO CAMARÃO QUARA ATÉ A VILA
MAIAUATÁ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:22:23 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido
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31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 22:32:50 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 18:10:07 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:51:16 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:01 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:39:25 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 09:21:19 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 11:32:59 15,99 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:34:10 15,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:34:20 15,70 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:35:24 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 11:37:16 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 11:37:45 9,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:38:49 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:42:00 14,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 11:42:24 9,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:43:07 9,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:43:50 9,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 11:45:41 8,60 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:45:51 8,59 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:46:19 8,40 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:47:21 8,39 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:47:29 8,38 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 11:49:02 8,37 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:49:16 8,36 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:50:01 8,35 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:50:10 8,34 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:50:16 8,33 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 11:50:24 8,32 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:50:29 8,31 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:50:38 8,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:51:47 8,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:52:15 8,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 11:52:34 7,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:53:47 7,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0109 - SAINDO DA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO DO MÉDIO MAIAUATÁ ATÉ A VILA MAIAUATA
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:23:04 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 22:33:28 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 18:10:25 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:51:49 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 22:45:01 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:39:45 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 09:21:37 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 11:32:59 15,99 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 11:33:53 15,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:34:20 15,70 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:35:27 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 11:37:12 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 11:37:38 9,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:39:02 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:42:10 14,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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02/09/2021 - 11:42:30 9,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:42:46 9,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:43:54 9,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:44:37 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:44:53 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 11:45:07 8,60 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:45:43 8,59 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:46:01 8,40 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:47:17 8,39 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:47:26 8,38 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 11:49:06 8,37 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:49:20 8,36 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:50:06 8,35 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:50:15 8,34 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:50:20 8,33 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 11:50:27 8,32 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:50:33 8,31 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:50:43 8,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:51:51 8,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:52:20 8,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 11:52:37 7,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:53:43 7,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0110 - SAINDO DO RIO JAPURETÊ PASSANDO PELA VILA SIRIUBA, VILA CARNEIRO ATÉ A VILA MAIAUATÁ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:24:07 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 22:33:59 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 18:10:44 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:52:16 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 22:45:01 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:40:06 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 09:21:59 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 11:32:59 15,99 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 11:34:00 15,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:34:33 15,70 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:35:32 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 11:37:06 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 11:37:30 9,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:39:22 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 11:42:36 9,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:42:47 14,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 11:42:56 9,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:43:59 9,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:44:45 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:45:11 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 11:45:19 8,60 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:45:47 8,59 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:46:12 8,40 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:47:26 8,39 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:47:35 8,38 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 11:49:10 8,37 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:49:25 8,36 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:50:11 8,35 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:50:18 8,34 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:50:24 8,33 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 11:50:32 8,32 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:50:37 8,31 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:50:47 8,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:51:54 8,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:52:27 8,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 11:52:41 7,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:53:38 7,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0111 - SAINDO DA FOZ DO RIO IGARAPÉ SANTANA, VILA ANGELINO ATÉ A VILA MAIAUATÁ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:25:02 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:47:34

31/08/2021 - 22:34:31 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 18:11:34 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:52:48 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 22:45:01 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:40:39 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 09:22:47 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 11:44:12 15,99 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:44:44 15,70 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 11:45:42 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 11:46:38 15,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:48:35 14,90 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:47:34

02/09/2021 - 11:50:53 14,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:51:38 14,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:52:04 14,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 638 de 1392

02/09/2021 - 11:52:39 14,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:52:48 13,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:53:25 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:53:41 13,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:47:34

02/09/2021 - 11:53:59 13,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:54:44 13,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:47:34

02/09/2021 - 11:55:42 13,40 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 11:55:49 13,39 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:56:28 13,35 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:47:34

02/09/2021 - 11:57:21 13,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:57:25 13,34 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:57:30 13,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:58:33 13,25 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:47:34

02/09/2021 - 11:58:55 13,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 11:58:59 12,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:59:22 12,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:59:45 12,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:59:54 12,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 12:00:02 11,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:00:15 11,11 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 641 de 1392

02/09/2021 - 12:00:29 11,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:00:43 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 12:01:07 12,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:47:34

02/09/2021 - 12:01:30 9,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:02:12 9,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:02:18 9,40 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 12:02:59 9,39 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:03:05 9,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0112 - SAINDO DO RIO IGARAPÉ SANTANA ATÉ A VILA MAIAUATÁ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:26:53 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:47:45

31/08/2021 - 22:34:59 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 18:11:57 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:53:57 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 22:45:01 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:44:18 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 09:23:08 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 11:44:12 15,99 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:44:54 15,70 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 11:45:47 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 11:46:45 15,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:48:39 14,90 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:47:45

02/09/2021 - 11:48:48 14,89 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:50:57 14,88 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:51:45 14,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 11:52:08 14,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:52:43 14,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:52:52 13,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:53:35 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:53:45 13,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:47:45

02/09/2021 - 11:54:03 13,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 11:54:17 13,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:54:50 13,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:47:45

02/09/2021 - 11:55:29 13,44 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:55:37 13,40 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:55:44 13,35 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:47:45

02/09/2021 - 11:55:55 13,34 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:56:01 13,33 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:56:32 13,30 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:47:45



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 647 de 1392

02/09/2021 - 11:57:26 13,25 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:57:34 13,24 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:58:38 13,20 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:47:45

02/09/2021 - 11:58:59 13,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:59:03 12,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:59:26 12,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 11:59:30 12,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 11:59:49 11,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:00:10 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 12:00:24 9,99 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:01:34 12,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:47:45

02/09/2021 - 12:02:32 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:02:41 9,90 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 12:03:13 9,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:03:21 9,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:04:06 9,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:04:12 9,70 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:05:18 9,69 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 12:05:30 9,60 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:05:58 9,59 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:06:02 9,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:06:44 9,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:06:55 9,40 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 12:07:30 9,39 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:07:42 9,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:08:15 9,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:08:22 9,20 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:09:39 9,19 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 12:09:52 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:10:30 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:10:39 8,90 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:11:07 8,80 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:11:19 8,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 12:11:51 8,40 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:11:58 8,35 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:12:25 8,30 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:12:34 8,25 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:13:32 8,24 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 12:13:39 8,20 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:13:48 8,19 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:13:54 8,15 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:14:00 8,14 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:14:07 8,13 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 12:14:20 8,12 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:14:28 8,11 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:14:53 8,10 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:15:04 8,09 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:15:14 8,08 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 12:15:31 8,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:15:40 7,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:15:54 7,90 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:16:05 7,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:16:17 7,85 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 12:16:25 7,84 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:16:32 7,83 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:16:42 7,82 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:16:52 7,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:17:43 7,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 12:17:50 7,75 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:17:56 7,74 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:18:08 7,73 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:18:25 7,72 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:18:39 7,70 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 12:19:09 7,69 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:19:17 7,65 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:19:27 7,64 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:19:45 7,60 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:19:49 7,59 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 12:19:55 7,55 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:20:02 7,54 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:20:16 7,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:20:25 7,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:20:31 7,45 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 12:20:39 7,44 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:20:47 7,40 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:20:52 7,39 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:21:00 7,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:21:05 7,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 12:21:17 7,20 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:21:25 7,19 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:21:31 7,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:22:51 6,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:23:00 6,90 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0113 - SAINDO DA ILHA URUÁ ATÉ A VILA MAIAUATÁ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:27:06 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido
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31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:48:02

31/08/2021 - 22:35:30 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 18:12:16 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:54:18 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:47 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:44:41 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 09:23:27 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 11:44:12 15,99 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:44:54 15,70 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:45:51 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 11:46:50 15,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:48:43 14,90 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:48:02
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02/09/2021 - 11:49:35 14,89 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:51:01 14,88 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:51:50 14,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:52:12 14,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:52:48 14,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 11:52:56 13,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:53:46 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:53:49 13,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:48:02

02/09/2021 - 11:54:08 13,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:54:13 13,94 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:54:21 13,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:54:53 13,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:48:02
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02/09/2021 - 11:55:25 13,44 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:55:34 13,40 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:55:56 13,35 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:48:02

02/09/2021 - 11:55:59 13,39 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:56:05 13,34 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:56:36 13,30 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:48:02

02/09/2021 - 11:56:52 13,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:57:11 13,25 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:48:02
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02/09/2021 - 11:57:31 13,20 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:57:40 13,19 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:58:42 13,15 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:48:02

02/09/2021 - 11:59:05 13,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:59:08 13,14 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:59:11 12,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 11:59:30 12,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:59:38 12,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 11:59:53 11,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:00:03 11,11 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 12:00:17 11,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:00:48 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 12:01:23 9,99 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:01:49 12,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:48:02

02/09/2021 - 12:02:44 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:02:52 9,90 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:03:25 9,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:03:39 9,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 12:05:00 9,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:05:05 9,40 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:05:25 9,39 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:05:35 9,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:06:06 9,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 12:06:16 9,20 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:06:53 9,19 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:06:59 9,10 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0114 - SAINDO DA COSTA MARATAUIRA, ASSEMBLEIA DE DEUS, ENTRANDO NO RIO BIRIBATUBA E RETORNANDO ATE
A VILA MAIAUATA
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:30:33 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:48:13

31/08/2021 - 22:36:25 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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01/09/2021 - 18:12:39 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:54:41 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:47 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:45:01 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 09:23:55 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 11:44:12 15,99 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:44:58 15,70 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:45:54 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 11:46:54 15,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:48:47 14,90 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:48:13

02/09/2021 - 11:49:27 14,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 11:49:48 14,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:51:05 14,78 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:51:54 14,75 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:52:16 14,74 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:52:52 14,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 11:53:00 13,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:53:53 13,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:48:13

02/09/2021 - 11:54:01 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:54:13 13,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:54:25 13,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:54:57 13,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:48:13

02/09/2021 - 11:55:20 13,44 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 11:55:30 13,40 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:55:41 13,39 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:55:49 13,38 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:55:59 13,35 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:48:13

02/09/2021 - 11:56:09 13,34 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:56:41 13,30 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:48:13

02/09/2021 - 11:56:47 13,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 11:57:15 13,25 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:48:13

02/09/2021 - 11:57:35 13,20 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:57:41 13,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 11:57:46 13,19 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:57:56 12,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:59:05 13,15 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:48:13

02/09/2021 - 11:59:11 12,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 11:59:15 11,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:59:21 12,95 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 11:59:36 11,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:59:58 10,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:00:09 10,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:00:51 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 12:01:18 9,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:01:34 9,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:02:17 12,90 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:48:13

02/09/2021 - 12:03:44 9,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:03:55 9,40 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:05:32 9,39 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 12:05:39 9,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:06:14 9,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:06:20 9,20 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:07:02 9,19 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:07:15 9,10 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 12:09:15 9,09 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:09:31 9,08 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:10:07 9,07 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:10:18 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:10:41 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 12:10:52 8,90 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:11:14 8,80 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:11:24 8,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:11:59 8,40 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:12:03 8,35 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 12:12:35 8,32 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:12:40 8,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:13:37 8,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:13:44 8,20 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:13:51 8,19 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 12:13:59 8,15 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:14:15 8,14 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:14:23 8,13 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:14:30 8,12 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:14:36 8,11 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 12:14:58 8,10 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:15:08 8,09 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:15:18 8,08 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:15:35 8,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:15:46 7,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 12:15:58 7,90 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:16:10 7,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:16:21 7,85 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:16:30 7,84 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:16:37 7,83 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 12:17:15 7,82 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:17:22 7,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:17:48 7,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:17:53 7,75 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:18:02 7,74 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 12:18:13 7,73 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:18:21 7,72 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:18:29 7,70 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:18:51 7,69 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:18:56 7,65 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 12:19:04 7,64 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:19:09 7,60 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:19:14 7,59 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:19:21 7,55 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:19:33 7,54 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 12:19:51 7,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:20:07 7,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:20:21 7,45 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:20:30 7,44 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:20:36 7,40 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 12:20:43 7,39 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:20:51 7,35 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:20:56 7,34 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:21:04 7,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:21:10 7,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 12:21:21 7,20 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:21:29 7,19 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:21:36 7,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:22:54 6,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:23:04 6,90 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0115 - SAINDO DO RIO JAPURETE PASSANDO PELA COMUNIDADE BUÇUA ATÉ A VILA MAIAUATA, TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:32:00 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido
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31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:48:22

31/08/2021 - 22:37:00 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 18:12:58 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:55:05 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:47 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:45:19 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 09:24:16 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 11:44:13 15,99 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:45:01 15,70 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:45:57 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 11:48:08 15,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:48:51 14,90 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:48:22
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02/09/2021 - 11:49:31 14,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:49:54 14,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:51:10 14,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:51:59 14,75 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:52:20 14,74 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 11:52:58 14,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:53:03 13,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:53:56 13,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:48:22

02/09/2021 - 11:54:17 13,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:54:28 13,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:54:42 13,48 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:55:01 13,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:48:22



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 698 de 1392

02/09/2021 - 11:55:15 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:55:16 13,44 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:55:24 13,40 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:56:03 13,35 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:48:22

02/09/2021 - 11:56:17 13,33 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:56:42 13,32 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:56:44 13,30 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:48:22
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02/09/2021 - 11:56:57 13,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:57:19 13,25 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:48:22

02/09/2021 - 11:57:48 13,24 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:58:02 13,23 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:58:10 13,22 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:58:17 13,21 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 11:58:58 13,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 11:59:16 12,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:59:19 13,20 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:48:22

02/09/2021 - 11:59:20 12,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:59:36 12,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:59:41 12,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 12:00:29 11,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 12:00:39 11,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:00:51 11,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:00:55 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 12:01:11 9,99 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:01:23 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 12:01:38 9,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:02:39 12,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:48:22

02/09/2021 - 12:04:24 9,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:04:31 9,40 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:05:40 9,39 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:05:53 9,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 12:06:26 9,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:06:37 9,20 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:07:10 9,19 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:07:19 9,10 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0116 - SAINDO DO RIO MAIUIRA ATÉ A VILA MAIAUATA
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:32:31 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:48:38

31/08/2021 - 22:37:29 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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01/09/2021 - 18:13:18 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:55:23 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:44 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:45:39 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 09:24:46 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 11:44:11 15,99 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:45:02 15,70 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:46:02 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 11:48:13 15,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:48:54 14,90 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:48:38

02/09/2021 - 11:49:35 14,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 11:50:55 14,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:51:15 14,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:52:05 14,75 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:52:23 14,74 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:53:04 14,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 11:53:16 13,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:54:02 13,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:48:38

02/09/2021 - 11:54:20 13,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:54:35 13,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:54:47 13,48 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:55:06 13,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:48:38

02/09/2021 - 11:55:12 13,44 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 11:55:20 13,40 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:55:24 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:56:11 13,35 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:48:38

02/09/2021 - 11:56:22 13,33 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:56:37 13,32 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:56:48 13,30 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:48:38

02/09/2021 - 11:56:53 13,29 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 11:57:04 13,28 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:57:28 13,25 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:48:38

02/09/2021 - 11:57:53 13,24 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:58:08 13,23 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:58:16 13,22 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:58:22 13,21 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 11:58:48 13,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 11:59:32 12,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:59:46 12,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:00:35 11,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 12:00:44 11,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:00:49 11,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 12:00:59 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 12:01:07 9,99 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:01:27 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:01:43 9,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:02:56 12,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:48:38

02/09/2021 - 12:04:37 9,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 12:04:48 9,40 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:05:48 9,39 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:05:58 9,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:06:32 9,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:06:40 9,20 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 12:07:19 9,19 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:07:29 9,10 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:09:26 9,09 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:09:36 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:10:17 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 12:10:22 8,90 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:10:57 8,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:11:06 8,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:11:43 8,70 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:11:53 8,60 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 12:12:07 8,40 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:12:17 8,35 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:12:50 8,30 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:12:58 8,25 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:13:42 8,24 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 12:13:48 8,20 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:13:56 8,19 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:14:02 8,15 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:14:11 8,14 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:14:19 8,13 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 12:14:24 8,12 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:14:32 8,11 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:15:02 8,10 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:15:12 8,09 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:15:24 8,08 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 12:15:38 8,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:15:51 7,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:16:01 7,90 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:16:14 7,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:16:27 7,85 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 12:16:36 7,84 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:16:41 7,83 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:17:09 7,82 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:17:17 7,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:17:52 7,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 12:18:01 7,75 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:18:17 7,74 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:18:34 7,70 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:18:58 7,69 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:19:04 7,65 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 12:19:21 7,64 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:19:26 7,60 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:19:40 7,59 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:20:00 7,55 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:20:11 7,54 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 12:20:25 7,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:20:34 7,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:20:42 7,45 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:20:47 7,44 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:20:55 7,40 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 12:21:01 7,39 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:21:09 7,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:21:15 7,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:21:26 7,20 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:21:33 7,19 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 12:21:42 7,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:22:58 6,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:23:08 6,90 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0117 - SAINDO DO INÍCIO DO RIO MAMANGALZINHO ATÉ A VILA MAIAUATA
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:33:06 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 22:38:01 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 18:13:38 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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01/09/2021 - 18:55:44 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:01 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:46:03 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 09:25:21 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 11:44:11 15,99 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 11:45:04 15,70 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:46:05 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 11:48:18 15,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:48:57 14,90 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 11:49:39 14,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:51:00 14,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 11:51:21 14,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:53:09 14,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:53:19 13,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:54:07 13,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 11:54:25 13,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:54:40 13,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:55:09 13,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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02/09/2021 - 11:55:15 13,40 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:55:34 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:56:16 13,35 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 11:56:31 13,34 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:56:47 13,33 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:56:52 13,30 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 11:56:56 13,29 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 11:57:09 13,28 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:57:36 13,25 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 11:57:56 13,24 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:58:12 12,23 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:58:22 12,22 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:58:27 12,21 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 730 de 1392

02/09/2021 - 11:58:32 12,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 11:58:45 11,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:58:48 11,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:59:28 10,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:59:49 10,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:59:56 13,20 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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02/09/2021 - 12:00:38 9,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:01:00 9,98 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:01:46 9,97 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:01:56 9,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0118 - SAINDO DO MÉDIO MAMANGALZINHO PRÓXIMO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ ATÉ A VILA
MAIAUATA
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:33:37 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:48:50

31/08/2021 - 22:38:33 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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01/09/2021 - 18:13:59 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:56:05 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:44 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:46:20 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 09:25:46 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 11:44:12 15,99 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:45:08 15,70 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:46:08 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 11:48:02 15,65 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:48:50

02/09/2021 - 11:48:05 15,60 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:48:24 15,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:49:05 14,90 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:48:50
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02/09/2021 - 11:49:43 14,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:51:05 14,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:51:26 14,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:53:05 14,75 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:48:50

02/09/2021 - 11:53:12 14,74 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:53:17 14,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 11:53:23 13,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:54:15 13,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:48:50

02/09/2021 - 11:54:30 13,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:54:45 13,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:55:10 13,40 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:55:18 13,39 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:48:50

02/09/2021 - 11:56:26 13,38 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 11:56:38 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:56:43 13,37 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:56:56 13,35 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:48:50

02/09/2021 - 11:57:01 13,34 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:57:14 13,33 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:57:22 13,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 11:58:01 13,30 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:48:50
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02/09/2021 - 11:58:04 12,99 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:58:30 12,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:58:42 12,95 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:58:54 12,94 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:59:47 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 11:59:56 9,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:00:18 12,90 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:48:50

02/09/2021 - 12:00:33 9,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:01:04 9,48 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0119 - SAINDO DO RIO JAPURETÊ PASSANDO PELA VILA SIRIUBA, VILA CARNEIRO ATÉ A VILA MAIAUATÁ, TURNO
TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:34:10 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:49:00

31/08/2021 - 22:39:13 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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01/09/2021 - 18:14:18 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:56:28 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:00 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:46:45 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 09:26:02 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 11:44:12 15,99 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:45:10 15,70 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:46:13 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 11:48:11 15,65 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:49:00

02/09/2021 - 11:48:15 15,60 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:48:28 15,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:49:10 14,90 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:49:00
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02/09/2021 - 11:49:47 14,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:51:11 14,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:51:32 14,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:53:09 14,75 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:49:00

02/09/2021 - 11:53:20 14,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:53:26 13,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:54:18 13,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:49:00
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02/09/2021 - 11:54:34 13,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:54:51 13,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:55:06 13,40 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:55:21 13,39 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:49:00

02/09/2021 - 11:56:22 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:56:22 13,38 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:57:00 13,35 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:49:00
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02/09/2021 - 11:57:07 13,34 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:57:13 13,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 11:57:19 12,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:58:11 13,30 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:49:00

02/09/2021 - 11:58:35 12,95 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:58:41 12,94 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:59:42 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 11:59:59 9,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:00:29 9,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:00:32 12,90 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:49:00

02/09/2021 - 12:01:48 9,40 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0120 - SAINDO DO RIO SÃO BENTO, PASSANDO O RIO URUÁ, CORRE MÃO ATÉ A VILA MAIAUATA
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:34:40 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:49:22

31/08/2021 - 22:39:39 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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01/09/2021 - 18:14:38 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:56:51 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:00 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:47:03 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 09:26:21 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 11:44:13 15,99 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:45:38 15,66 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:46:16 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 11:48:21 15,60 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:49:22

02/09/2021 - 11:48:24 15,55 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 11:48:42 15,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:49:14 14,90 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:49:22
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02/09/2021 - 11:49:51 14,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:51:17 14,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:51:36 14,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:53:13 14,75 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:49:22

02/09/2021 - 11:53:25 14,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:53:31 13,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:54:22 13,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:49:22
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02/09/2021 - 11:54:57 13,94 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:55:02 13,90 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:55:25 13,85 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:49:22

02/09/2021 - 11:56:18 13,84 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:57:04 13,80 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:49:22

02/09/2021 - 11:57:11 13,75 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:57:34 13,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 11:58:22 12,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:49:22
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02/09/2021 - 11:58:30 12,95 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 11:58:37 12,94 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 11:59:39 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 12:00:03 9,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 12:00:24 9,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 12:00:45 12,90 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:49:22
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02/09/2021 - 12:01:51 9,40 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0121 - SAINDO DO RIO CAMARÃO QUARA PASSANDO PELA IGREJA MARANATÁ ATÉ A VILA MAIAUATA
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:35:25 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:49:51

31/08/2021 - 22:41:31 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 18:16:47 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:57:29 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:45:00 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 00:47:27 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 09:29:21 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 14:06:56 15,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:07:04 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 14:08:07 15,40 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:08:14 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:08:49 15,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:09:47 14,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:10:00 14,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:10:17 14,70 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:10:31 14,60 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:10:54 14,55 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:49:51

02/09/2021 - 14:11:04 14,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:11:59 14,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:12:30 13,99 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:13:11 13,98 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:13:15 15,51 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:13:34 13,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:49:51

02/09/2021 - 14:13:56 13,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:15:04 13,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:15:43 13,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:16:24 12,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:16:56 12,98 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:49:51
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02/09/2021 - 14:17:24 12,97 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:17:55 12,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:18:21 11,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:18:55 11,98 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:19:52 11,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0122 - SAINDO DA BOCA DO FURO DO SECO, ENTRANDO NO PAJÉ, ATÉ A ESCOLA ACACIO LEÃO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:36:02 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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31/08/2021 - 22:42:01 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 18:17:08 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:57:51 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:59 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:47:43 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 757 de 1392

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 09:29:39 17,32 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:05:09

02/09/2021 - 14:07:03 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:08:16 15,70 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:09:04 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:09:44 15,65 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:09:55 15,60 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:10:06 15,55 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:10:24 15,50 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:10:58 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:11:13 10,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:12:04 9,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:13:45 15,40 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:15:09 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0123 - SAINDO DO ALTO RIO MURUTIPUCU, ENTRANDO NO ACAPUTEUA ATÉ A ESCOLA ACÁCIO LEÃO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:36:47 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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31/08/2021 - 22:42:39 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 18:17:32 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:58:26 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:59 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:48:05 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:07:04 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:08:22 15,70 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:08:59 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:09:47 15,65 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:10:08 15,60 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:10:11 15,55 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 14:10:34 15,50 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:11:01 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:11:18 15,40 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:11:23 10,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:11:49 9,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:13:53 15,35 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:15:14 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0124 - SAINDO DA BOCA DO BAZAR, SEGUINDO O RIO DAS FLORES ABAIXO ATÉ A ESCOLA BOM JESUS
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:37:19 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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31/08/2021 - 22:43:17 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 18:17:53 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:58:50 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:46 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:48:33 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:07:03 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:08:30 15,70 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:08:56 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:09:49 15,65 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:10:41 15,60 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:10:46 15,55 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 14:11:02 15,50 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:11:06 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:11:33 10,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:11:42 9,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:14:03 15,40 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:15:19 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0125 - SAINDO DA BOCA DO BAZAR SEGUINDO NO RIO DAS FLORES ATÉ A ESCOLA BOM JESUS.
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:38:33 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 22:44:10 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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01/09/2021 - 18:18:19 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:59:15 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:48 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:48:51 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 14:07:04 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:08:36 15,70 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:08:52 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:09:52 15,65 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:10:47 15,60 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:10:50 15,55 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:11:09 15,50 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:11:14 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:11:36 15,40 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:11:43 10,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:12:13 9,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:14:18 15,35 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:14:46 15,51 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:15:24 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0126 - SAINDO DO RIO MAIAUATÁ, PASSANDO NO RIO SÃO DOMINGOS, VILA OLIVA, VILA CORREA ATÉ A ESCOLA BOM
JESUS
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:39:09 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 768 de 1392

31/08/2021 - 22:44:44 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 18:18:38 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 18:59:39 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:44 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:49:14 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:07:04 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:08:44 15,70 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:08:47 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:09:53 15,65 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:10:54 15,60 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:10:58 15,55 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 770 de 1392

02/09/2021 - 14:11:17 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:11:23 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:11:30 15,40 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:11:57 10,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:12:18 9,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:14:28 15,35 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:15:29 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0127 - SAINDO DA BOCA DO RIO DAS FLORES SEGUINDO ATÉ A ESCOLA BOM JESUS.
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:39:51 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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31/08/2021 - 22:45:29 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 18:18:59 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 19:00:02 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:57 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:49:34 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:07:04 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:08:39 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:08:52 15,70 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:09:56 15,65 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:11:21 15,60 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:11:24 15,55 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 14:12:04 10,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:12:09 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:12:26 9,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:14:47 15,40 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:15:34 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0128 - SAINDO DO RIO MAIAUATÁ, PASSANDO BARRO ALTO, VILA OLIVA, VILA CORREA ATÉ A ESCOLA BOM JESUS
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:40:24 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 22:45:55 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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01/09/2021 - 18:19:18 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 19:00:32 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:57 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:49:54 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 14:07:04 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:08:32 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:09:01 15,70 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:09:59 15,65 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:11:25 15,60 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:11:29 15,55 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:12:12 10,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 14:12:15 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:12:33 9,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:14:59 15,40 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:15:39 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0129 - SAINDO DA COSTA DO URUÁ, ENTRANDO PELO RIO CORRE MÃO ATÉ A ESCOLA CORRE MÃO, TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:41:22 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:46:34

31/08/2021 - 22:46:58 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 18:19:38 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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01/09/2021 - 19:00:58 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:57 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:50:14 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:07:04 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 14:07:27 15,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:08:27 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:09:05 15,70 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:09:23 15,40 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:09:49 15,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:11:29 14,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:46:34
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02/09/2021 - 14:12:19 14,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:12:51 14,79 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:14:14 14,70 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:15:34 14,75 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:46:34

02/09/2021 - 14:15:46 14,69 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:15:51 14,65 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:46:34

02/09/2021 - 14:16:13 14,64 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:17:03 14,60 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:46:34
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02/09/2021 - 14:17:17 14,59 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:17:50 14,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:18:11 13,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:18:21 13,98 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:46:34

02/09/2021 - 14:18:28 13,97 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:18:40 13,96 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:19:40 13,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:19:55 12,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:20:18 12,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:46:34

02/09/2021 - 14:21:14 12,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:21:52 11,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:21:57 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:22:06 9,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:22:25 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:22:38 9,70 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:23:25 9,69 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:23:33 9,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:23:56 9,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:24:31 9,48 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:24:34 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:25:51 8,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:26:16 15,51 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:26:18 8,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:27:35 8,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0130 - SAINDO DO ACARAJÓ PASSANDO NO ITAMIMBUCA, CHEGANDAO ATÉ A ILHA DO URUAZINHO E RETORNADO
ATÉ A ESCOLA DO CORRE MÃO, TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:42:02 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:50:06
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31/08/2021 - 22:47:36 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 18:19:58 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 19:01:28 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:45 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:50:36 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:07:04 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:07:31 15,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:08:23 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:09:12 15,70 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:09:29 15,40 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:09:53 15,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:11:33 14,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:50:06

02/09/2021 - 14:12:24 14,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:12:59 14,79 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:14:19 14,70 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:15:47 14,65 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:50:06

02/09/2021 - 14:15:50 14,69 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:15:56 14,64 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:16:02 14,60 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:17:06 14,55 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:50:06

02/09/2021 - 14:17:12 14,54 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:17:45 14,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:18:16 13,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:18:25 13,98 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:50:06
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02/09/2021 - 14:18:32 13,97 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:18:45 13,96 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:19:45 13,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:19:59 12,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:20:22 12,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:50:06

02/09/2021 - 14:21:10 12,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 14:21:57 11,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:22:01 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:22:21 9,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:22:41 9,70 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:23:21 9,69 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:24:01 9,68 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:24:26 9,67 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:24:39 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:25:55 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:26:22 8,90 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:26:34 15,51 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:27:41 8,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 791 de 1392

02/09/2021 - 14:29:40 8,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:30:38 7,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:31:03 7,98 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:32:34 7,97 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:32:52 7,96 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 14:34:41 7,95 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:35:25 7,94 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:36:18 7,93 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:36:44 7,90 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:37:26 7,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:37:42 7,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0131 - SAINDO DA COSTA DO URUÁ, ENTRANDO PELO RIO CORRE MÃO ATÉ A ESCOLA CORRE MÃO, TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:42:44 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:50:26

31/08/2021 - 22:48:44 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 18:22:30 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 19:02:00 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:45 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 00:51:02 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:07:04 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:07:51 15,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:10:00 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:11:39 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:50:26
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02/09/2021 - 14:12:00 15,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:12:50 14,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:13:25 14,79 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:14:33 14,70 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:14:57 14,69 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:15:57 13,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:16:22 13,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:16:49 13,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:17:14 12,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:50:26

02/09/2021 - 14:17:36 12,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:19:19 11,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:19:27 11,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:20:17 10,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:20:31 10,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:21:12 10,40 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:21:18 10,39 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:21:38 10,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:22:11 9,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:22:18 9,98 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:22:27 9,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:22:38 8,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:22:53 7,90 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:23:45 7,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:24:56 7,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0132 - SAINDO DO ACARAJÓ PASSANDO NO ITAMIMBUCA, CHEGANDAO ATÉ A ILHA DO URUAZINHO E RETORNADO
ATÉ A ESCOLA DO CORRE MÃO, TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:43:14 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:50:35

31/08/2021 - 22:49:25 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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01/09/2021 - 18:22:55 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 19:02:28 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:46 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:51:21 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 14:07:04 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:07:58 15,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:09:56 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:11:41 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:50:35

02/09/2021 - 14:12:07 15,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:12:56 14,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:13:30 14,79 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:14:40 14,70 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:14:50 14,60 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:16:02 14,55 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:50:35

02/09/2021 - 14:16:05 13,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:16:28 13,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:16:54 13,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 14:18:27 12,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:18:33 12,98 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:50:35

02/09/2021 - 14:19:15 12,97 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:20:05 12,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:20:22 11,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:20:37 11,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 804 de 1392

02/09/2021 - 14:21:17 10,40 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:21:23 10,39 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:22:10 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:22:25 9,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:23:09 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:23:35 12,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:50:35

02/09/2021 - 14:24:05 9,97 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:24:25 9,96 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:25:01 9,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:25:09 9,94 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:25:31 9,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:26:07 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:26:35 8,90 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 14:26:54 8,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:27:18 15,51 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:27:51 8,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:28:15 8,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:28:41 8,70 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:29:57 8,69 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 807 de 1392

02/09/2021 - 14:30:31 8,60 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:32:21 8,59 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:32:43 8,55 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:33:17 8,54 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:33:33 8,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 14:34:27 8,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:34:55 8,40 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0133 - SAINDO DO BAIXO SÃO LOURENÇO, PASSANDO PELO SOROROCA ENTRANDO NO FURO DO PAJÉ ATÉ A
ESCOLA MANOEL PATRICIO, TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:43:48 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 22:50:07 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 18:23:24 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 19:02:49 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 22:44:57 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:51:41 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:07:04 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:09:51 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:10:13 15,66 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:11:45 15,60 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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02/09/2021 - 14:11:48 15,55 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:12:13 15,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:12:17 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:16:06 14,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:16:32 14,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:18:20 14,97 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:18:37 14,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:19:09 14,94 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:20:11 14,93 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:20:28 14,90 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:21:06 14,89 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:22:07 14,80 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:22:14 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:22:29 9,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:22:50 14,75 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:22:54 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:23:12 9,97 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:23:39 9,96 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:24:10 9,94 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:24:29 9,93 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:25:17 9,90 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:26:18 9,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:26:55 9,85 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:27:55 9,84 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:28:25 9,83 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:30:03 9,82 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0134 - SAINDO DO BAIXO SÃO LOURENÇO, PASSANDO PELO SOROROCA ENTRANDO NO FURO DO PAJÉ ATÉ A
ESCOLA MANOEL PATRICIO, TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:44:59 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 22:51:03 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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01/09/2021 - 18:23:43 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 19:03:11 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:57 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:51:59 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 14:07:04 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:09:48 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:10:16 15,66 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:11:48 15,60 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:11:52 15,55 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:12:20 15,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:12:25 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:16:09 14,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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02/09/2021 - 14:16:36 14,94 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:17:17 14,90 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:18:01 14,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:18:14 14,88 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:18:41 14,85 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:19:05 14,84 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:20:00 14,83 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:20:31 14,80 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:21:00 14,79 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:21:35 14,70 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:22:21 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:22:38 9,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:22:46 9,98 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:22:59 9,97 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:23:54 14,65 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:24:16 9,94 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:24:32 9,93 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:25:26 9,90 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:26:22 9,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:27:00 9,85 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:27:58 9,84 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:28:19 9,83 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:30:07 9,82 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:31:53 9,80 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:32:18 9,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0135 - SAINDO INÍCIO DO RIO SÃO LOURENÇO SEGUINDO POR ESTE ATÉ A ESCOLA MANOEL PATRÍCIO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:46:06 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 22:51:53 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 18:24:03 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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01/09/2021 - 19:03:37 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:46 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:52:23 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:07:04 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:09:42 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 14:10:18 15,66 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:11:50 15,60 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:11:56 15,55 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:12:26 15,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:12:32 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:16:11 14,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:16:41 14,94 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:17:21 14,90 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:17:56 14,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:18:44 14,85 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:19:02 14,84 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:20:06 14,83 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:20:34 14,80 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:20:52 14,79 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:21:43 14,70 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:22:25 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:22:46 9,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:22:52 9,89 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:23:04 9,88 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:24:07 14,65 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:25:36 9,87 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:26:27 9,86 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:26:49 9,85 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:28:03 9,84 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:28:11 9,83 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:28:20 9,82 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:28:37 9,81 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:30:10 9,80 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:31:58 9,79 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:32:14 9,78 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0136 - SAINDO DO FURO DO PAJÉ, ENTRADO NO IGARAPÉ DA MUNDICA, SEGUINDO NO RIO SÃO LOURENÇO PRÓXIMO
AO BRAÇO E RETORNANDO ATÉ A ESCOLA MANOEL PATRÍCIO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:46:42 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido
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31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 22:53:00 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 18:24:23 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 19:04:02 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:56 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:52:42 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:07:04 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:09:38 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:10:19 15,66 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:11:56 15,60 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:12:00 15,55 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:12:32 15,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:12:36 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:16:15 14,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:16:46 14,94 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:17:26 14,90 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:17:40 14,89 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:17:48 14,88 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:18:49 14,85 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:18:57 14,84 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:19:54 14,80 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 828 de 1392

02/09/2021 - 14:20:38 14,75 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:20:48 14,70 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:21:48 14,69 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:22:40 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:22:49 9,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:22:56 9,89 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:23:18 9,88 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:24:22 14,65 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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02/09/2021 - 14:25:42 9,87 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:26:32 9,86 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:27:09 9,85 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:27:18 9,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:28:03 9,79 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:28:25 9,78 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:28:43 9,77 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:28:49 9,70 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:30:15 9,69 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:30:38 9,60 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:32:06 9,59 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:32:25 9,58 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:32:33 9,55 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:33:12 8,54 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:33:40 8,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:34:17 8,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:34:41 8,40 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 14:35:00 8,39 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:35:15 8,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:36:05 8,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:36:29 8,20 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:37:12 8,19 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:37:19 8,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:38:59 7,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:39:25 7,90 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:40:44 7,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:41:12 7,88 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 14:42:05 7,87 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:42:15 7,85 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:42:25 7,84 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:42:36 7,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:43:57 7,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:44:03 7,75 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:44:10 7,74 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:44:17 7,70 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:45:47 7,69 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:46:09 7,60 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 14:47:31 7,59 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:47:54 7,55 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:48:42 7,54 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:48:59 7,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:49:25 7,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:49:46 7,45 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:51:06 7,44 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:51:22 7,43 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0137 - SAINDO ABAIXO DA BOA UNIÃO, PASSANDO PELA ASSEMBLÉIA DE DEUS MONTE SINAI ATÉ A ESCOLA NEUZA
RODRIGUES, TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:52:23 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:50:46

31/08/2021 - 22:53:44 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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01/09/2021 - 18:24:46 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 19:04:26 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:45 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:53:04 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 14:07:04 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:08:09 15,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:09:34 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:11:59 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:50:46

02/09/2021 - 14:12:36 15,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:13:13 14,99 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:13:32 14,50 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:14:53 14,40 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:15:05 14,39 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:15:17 14,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:15:44 13,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:16:12 13,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:16:19 13,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:50:46
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02/09/2021 - 14:16:32 13,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:16:50 12,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:17:03 11,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:17:26 10,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:17:44 10,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:18:06 10,97 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:18:09 10,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:18:52 9,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:19:21 9,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:19:48 9,79 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:20:11 9,70 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 14:20:43 9,69 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:20:56 9,60 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:21:01 9,59 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:21:26 9,58 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:21:32 9,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:21:54 9,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:22:17 9,40 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:23:23 9,39 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:23:56 9,38 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:24:09 9,37 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:24:52 12,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:50:46

02/09/2021 - 14:25:10 9,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 14:25:21 9,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:25:48 9,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:26:05 8,99 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:26:37 8,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:27:14 8,90 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:28:06 15,51 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 14:28:29 8,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:28:36 8,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:30:19 8,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:30:42 8,70 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:32:05 8,69 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:32:28 8,60 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:33:09 8,59 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:33:44 8,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:34:21 8,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:34:35 8,40 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 14:34:55 8,39 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:35:03 8,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:36:01 8,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:36:25 8,20 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:37:08 8,19 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:37:23 8,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:39:02 7,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:39:22 7,90 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:40:48 7,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:41:05 7,88 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 14:42:09 7,87 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:42:20 7,85 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:42:31 7,84 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:42:40 7,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:43:50 7,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:43:59 7,75 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:44:07 7,74 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:44:12 7,70 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:45:51 7,69 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:46:15 7,60 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 14:47:28 7,59 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:47:42 7,55 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:48:38 7,54 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:48:56 7,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:49:22 7,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:49:50 7,45 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:51:10 7,44 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:51:27 7,43 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0138 - SAINDO ABAIXO DA BOA UNIÃO, PASSANDO PELA ASSEMBLÉIA DE DEUS MONTE SINAI ATÉ A ESCOLA NEUZA
RODRIGUES, TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:53:02 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:50:55

31/08/2021 - 22:54:11 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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01/09/2021 - 18:25:04 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 19:04:56 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:45 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:53:25 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 14:07:04 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:08:14 15,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:09:28 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:12:03 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:50:55

02/09/2021 - 14:12:40 15,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:13:17 14,99 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:13:36 14,50 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:15:01 14,40 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:15:22 14,39 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:15:27 13,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:15:40 13,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:16:25 12,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:50:55

02/09/2021 - 14:16:38 12,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 14:16:54 11,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:17:07 11,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:17:16 10,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:17:22 10,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:17:40 9,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:18:15 9,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:18:48 9,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:19:10 9,70 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:19:25 9,69 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:19:31 9,68 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:19:45 9,67 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:20:15 9,60 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:20:35 9,59 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:20:48 9,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:20:55 9,58 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:21:35 9,49 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:21:43 9,40 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:21:59 9,39 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:22:21 9,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:23:28 9,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:23:42 9,28 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:24:14 9,27 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:24:45 9,26 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:25:14 9,20 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:25:25 9,19 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:25:59 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:26:45 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:27:10 8,90 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:28:13 15,51 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:28:42 8,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:28:56 8,85 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:30:23 8,84 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:30:48 8,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:32:01 8,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:32:24 8,70 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:33:05 8,69 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:33:47 8,60 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 14:34:12 8,59 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:34:30 8,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:34:51 8,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:35:09 8,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:35:58 8,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:36:22 8,20 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:37:05 8,19 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:37:27 8,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:39:06 7,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:39:15 7,90 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 14:40:51 7,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:40:57 7,88 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:42:13 7,87 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:42:24 7,85 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:42:34 7,84 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:42:47 7,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:43:47 7,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:43:53 7,75 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:44:03 7,74 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:44:20 7,70 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 14:45:54 7,69 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:46:19 7,60 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:47:24 7,59 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:47:45 7,55 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:48:31 7,54 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:48:39 7,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:48:46 7,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:49:03 7,40 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:49:18 7,39 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:49:54 7,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 870 de 1392

02/09/2021 - 14:51:14 7,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:51:30 7,20 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0139 - SAINDO DO RIO SÃO MARTINHO ATÉ A ESCOLA NEUZA RODRIGUES
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:53:38 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 22:54:45 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 18:25:24 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 19:05:30 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 22:44:56 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:53:45 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:07:04 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:08:20 15,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:09:20 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 14:12:07 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:12:44 15,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:13:22 14,99 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:13:40 14,50 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:15:05 14,40 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:15:13 14,39 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:15:21 14,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:15:35 13,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:16:15 13,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:16:20 13,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:16:58 13,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:17:05 13,40 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:17:12 12,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:17:21 11,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:17:29 11,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:17:36 10,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:17:51 10,98 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:18:20 10,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:18:44 9,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:19:04 9,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:19:11 9,98 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:19:20 9,79 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:19:36 9,78 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:19:41 9,77 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:20:19 9,70 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:20:30 9,69 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:20:47 9,68 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:20:52 9,60 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:21:08 9,59 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:21:26 9,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:21:40 9,49 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:21:47 9,40 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:23:32 9,39 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:23:47 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 14:24:19 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:25:18 8,90 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:25:34 13,35 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:25:36 8,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:25:54 8,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:26:42 8,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:27:06 8,70 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:28:28 15,51 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:28:38 8,69 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:29:04 8,65 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:30:28 8,64 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:30:53 8,60 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:31:56 8,59 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:32:20 8,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:33:00 8,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:33:51 8,40 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 14:34:08 8,39 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:34:27 8,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:34:32 8,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:34:50 8,20 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:35:53 8,19 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:36:19 8,10 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:37:00 8,09 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:37:32 8,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:39:12 7,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:39:19 7,90 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 14:40:54 7,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:41:01 7,88 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:42:17 7,87 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:42:30 7,85 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:42:37 7,84 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:42:51 7,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:43:43 7,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:44:08 7,75 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:46:01 7,74 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:46:23 7,60 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 14:47:20 7,59 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:47:49 7,55 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:48:27 7,54 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:49:07 7,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:49:14 7,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:49:58 7,45 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:51:18 7,44 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:51:34 7,43 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0140 - SAINDO DO RIO MAIAUATÁ ENTRANDO NO RIO SÃO DOMIGOS VILA OLIVA, ATÉ A ESCOLA NEUZA RODRIGUES
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:55:04 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 22:55:19 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 18:25:45 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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01/09/2021 - 19:06:03 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:45 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:54:06 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:07:04 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 14:08:27 15,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:09:15 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:12:10 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:12:49 15,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:13:26 14,99 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:13:45 14,50 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:15:10 14,40 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:15:27 14,39 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:15:32 13,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:15:49 13,40 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:16:10 13,39 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:16:34 13,35 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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02/09/2021 - 14:16:43 13,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:16:46 13,30 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:16:53 12,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:17:04 12,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:17:10 12,97 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:17:17 12,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 14:17:32 11,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:17:59 11,98 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:18:25 11,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:18:40 10,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:18:59 10,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:19:04 9,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:19:15 9,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:19:36 9,79 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:20:24 9,70 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:20:51 9,69 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:21:01 9,60 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0141 - SAINDO DA BOCA DO RIO MAIAUATA ENTRANDO NO RIO MAIUIRA ATÉ A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS
GRAÇAS, SEGUINDO ATÉ O FINAL DO RIO MAIUIRA E RETORNANDO A REFERIDA ESCOLA, TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:55:55 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido
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31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:51:11

31/08/2021 - 23:20:24 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 18:26:33 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 19:06:31 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:45 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:54:43 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:13:11 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:14:08 15,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:15:08 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:15:27 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:17:33 14,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:51:11

02/09/2021 - 14:17:52 14,50 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:18:34 14,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:18:54 13,90 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:19:00 13,85 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:51:11

02/09/2021 - 14:19:37 13,50 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:20:48 13,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:51:11

02/09/2021 - 14:21:55 13,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:23:01 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 14:24:13 9,90 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:26:10 12,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 05/10/2021 16:51:11

0142 - SAINDO DA BOCA DO RIO MAIAUATA ENTRANDO NO RIO MAIUIRA ATÉ A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS
GRAÇAS, SEGUINDO ATÉ O FINAL DO RIO MAIUIRA E RETORNANDO A REFERIDA ESCOLA, TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:56:36 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 23:21:08 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 18:26:55 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 19:06:57 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:56 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 00:55:12 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:13:11 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:14:14 15,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:15:14 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:15:31 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:17:37 14,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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02/09/2021 - 14:17:58 14,50 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:18:41 14,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:18:57 13,90 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:19:05 13,85 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:19:42 13,50 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:20:52 13,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:21:59 13,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 14:23:06 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:24:08 9,90 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0143 - SAINDO DO INICIO DO MAMANGAUZINHO, ENTRANDO NOS BRAÇOS SALVADOR E PUXADOR E RETORNANDO
ATÉ A ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:57:35 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 23:21:55 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 18:27:21 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 19:07:23 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 22:44:45 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:55:31 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:13:11 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:14:18 15,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:15:18 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 14:15:34 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:19:14 14,90 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:19:47 14,50 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:20:55 14,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

0144 - SAINDO DO INICIO DO MAMANGAUZINHO, ENTRANDO NOS BRAÇOS SALVADOR E PUXADOR E RETORNANDO
ATÉ A ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:59:08 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 23:22:33 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:07:58 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 21:48:01 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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01/09/2021 - 22:44:56 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:55:49 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:13:11 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:14:21 15,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:15:17 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 14:15:37 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:17:41 14,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:18:06 14,50 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:19:17 14,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:19:57 14,40 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:20:59 14,35 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

0145 - SAINDO DA MARGEM DO RIO MAIAUATÁ, ENTRANDO NO RIO MAMANGAUZINHO ATÉ A ESCOLA NOSSA
SENHORA DE NAZARÉ, TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 16:58:56 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 23:23:28 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:08:21 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 21:50:01 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:44 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:56:08 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:13:11 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 14:14:25 15,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:15:19 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:15:40 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:18:47 14,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:19:03 13,90 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:19:21 13,85 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:20:03 13,50 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:21:04 13,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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02/09/2021 - 14:22:05 13,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0146 - SAINDO DA MARGEM DO RIO MAIAUATÁ, ENTRANDO NO RIO MAMANGAUZINHO ATÉ A ESCOLA NOSSA
SENHORA DE NAZARÉ, TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:00:19 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 23:23:58 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:08:43 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 21:51:25 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:45 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 00:56:27 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:13:11 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:14:23 15,40 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:15:18 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:15:45 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:17:47 15,35 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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02/09/2021 - 14:18:14 15,30 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:19:25 15,25 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:20:08 15,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:21:14 14,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

0147 - SAINDO DA MARGEM DO RIO MAIAUATÁ, ENTRANDO NO IGARAPÉ SANTANA ATÉ O BRAÇO DO SANTANA E
RETORNA A ESCOLA NOSSA SENHORA SANTANA
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:00:50 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 23:24:32 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:09:07 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 21:52:09 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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01/09/2021 - 22:44:55 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:56:47 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:13:11 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:14:17 15,40 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:15:23 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 14:15:49 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:17:50 15,36 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:18:27 15,20 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:19:36 15,15 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:20:11 15,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:20:28 14,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:20:38 14,80 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:21:18 14,75 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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02/09/2021 - 14:23:14 14,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:24:02 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:24:21 9,90 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:24:46 9,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:25:32 9,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:26:28 13,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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02/09/2021 - 14:27:06 9,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:27:35 9,70 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:28:50 9,69 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:29:12 9,68 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:29:21 9,60 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:29:31 9,50 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:29:44 9,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:30:05 9,40 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:31:34 9,39 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:31:46 9,38 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:31:59 9,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:32:42 9,27 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:32:52 9,26 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:33:12 9,25 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:33:30 9,24 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:34:12 9,20 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:35:42 9,19 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:36:07 9,10 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:36:47 9,09 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:36:56 9,08 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:37:10 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:38:51 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:39:00 8,90 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:40:33 8,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:40:48 8,88 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:41:27 8,87 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:41:35 8,86 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 14:41:54 8,85 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:42:00 8,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:42:45 8,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:43:07 8,75 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:43:35 8,74 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:44:28 8,70 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:45:38 8,69 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:45:49 8,60 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:47:12 8,59 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:48:04 8,55 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 14:49:03 8,54 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:50:13 8,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:50:48 8,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:51:45 8,40 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:52:50 8,39 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:53:02 8,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:54:03 8,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:54:27 8,20 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0148 - SAINDO DA MARGEM DO RIO MAIAUATÁ, ENTRANDO NO IGARAPÉ SANTANA ATÉ A COMUNIDADE SÃO
BENEDITO E RETORNA A ESCOLA NOSSA SENHORA SANTANA
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:01:40 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 23:25:02 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:09:32 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 21:53:38 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:45 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:57:06 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:13:11 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 14:14:13 15,40 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:15:24 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:15:59 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:18:01 15,35 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:18:33 15,20 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:19:43 15,15 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:20:14 15,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:20:22 14,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:20:34 14,80 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:21:27 14,75 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:23:19 14,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:23:56 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:24:25 9,90 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:24:41 9,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:25:36 9,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:26:39 13,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:27:11 9,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:27:40 9,70 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:28:54 9,69 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:29:25 9,68 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:29:29 9,60 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:29:36 9,50 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:29:48 9,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:30:09 9,40 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:30:22 9,97 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:31:29 9,39 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:31:41 9,38 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:32:03 9,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:32:34 9,29 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:32:48 9,28 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:33:16 9,25 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:33:27 9,24 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:34:15 9,20 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:35:38 9,19 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:36:10 9,10 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:36:51 9,09 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:37:02 9,05 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:37:06 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:38:48 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:39:03 8,90 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:40:30 8,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:40:43 8,88 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 14:41:24 8,87 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:41:29 8,86 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:41:51 8,85 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:42:06 8,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:42:48 8,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:43:10 8,75 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:43:32 8,74 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:44:32 8,70 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:45:33 8,69 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:45:53 8,60 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 14:47:08 8,59 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:48:08 8,55 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:49:06 8,54 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:50:19 8,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:50:52 8,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:51:50 8,40 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:52:46 8,39 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:53:06 8,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:53:57 8,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:54:30 8,20 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0149 - SAINDO DO ALTO COTIJUBA ENTRANDO NO CASTANHAL PASSANDO PELA ASSEMBLÉIA DE DEUS ATÉ A
ESCOLA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:02:45 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido
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31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 23:25:58 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:09:59 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 21:54:30 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:55 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:57:25 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:13:11 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:14:07 15,70 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:15:26 15,65 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:15:53 15,60 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:15:56 15,55 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:16:05 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 14:16:10 15,50 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:18:07 15,36 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:18:38 15,20 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:19:46 15,15 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:20:16 15,14 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:20:25 15,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:21:31 14,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

0150 - SAINDO DO BAIXO COTIJUBA, PASSANDO PELA IGREJA DEUS É AMOR, ENTRANDO NO IGARAPÉ COTIJUBA
NAZARÉ, BRAÇO DO COTIJUBA CHEGANDO A IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS E VOLTANDO ATÉ A ESCOLA SAGRADO
CORAÇÃO DE JESUS
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:06:09 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 23:26:42 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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01/09/2021 - 19:10:24 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 21:55:27 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:55 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:57:46 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 14:13:11 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:14:02 15,70 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:15:32 15,65 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:15:56 15,60 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:16:00 15,55 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:16:11 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:16:20 15,50 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:18:13 15,35 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:18:46 15,20 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:19:51 15,15 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:20:12 15,10 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:20:21 15,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:21:35 14,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

0151 - SAINDO DO RIO MAIAUATÁ, SEGUINDO POR ESTE ATÉ A ESCOLA SÃO BENEDITO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:06:42 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 23:27:19 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:10:56 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 21:56:45 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:55 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:58:12 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:20:08 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:21:01 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 14:21:39 15,70 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:23:51 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:23:58 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:25:18 9,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:27:21 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:28:08 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

0152 - SAINDO DA CURVA DO CAMARÃOQUARA, PASSANDO PELA ESCOLA SÃO JOSÉ NO RIO CAMARÃOQUARA,
SEGUINDO ATÉ A BOCA DESTE RIO E RETORNA ATÉ A REFERIDA ESCOLA
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:07:10 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 23:27:58 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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01/09/2021 - 19:11:19 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 21:57:35 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:55 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:58:32 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 14:20:08 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:21:06 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:21:42 15,70 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:23:35 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:24:00 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:25:23 9,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:27:25 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:28:17 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

0153 - SAINDO DO RIO JUAREMBU, ENTRANDO NO RIO JARARAQUARA, SEGUINDO NO RIO MAIAUATÁ ATÉ A ESCOLA
SEBASTIANA PENA
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:07:38 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido
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31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 23:28:30 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:11:45 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 21:58:18 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:55 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:58:54 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:20:08 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:21:10 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:21:47 15,70 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:23:46 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:24:17 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:25:28 9,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:29:09 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 945 de 1392

02/09/2021 - 14:30:28 9,97 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:30:58 9,96 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:31:16 9,95 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0154 - SAINDO DA BOCA DO RIO TIMBUI, SEGUINDO NA MARGEM DIREITADO RIO MAIAUATA, ATÉ A ESCOLA
SEBASTIANA PENA DE ARAUJO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:08:05 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 23:29:13 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:12:06 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 21:59:00 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:55 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 00:59:32 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:20:08 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:21:13 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 14:21:52 15,70 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:24:17 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:24:21 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:25:32 9,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:28:26 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:29:06 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:30:34 9,97 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:30:51 9,96 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:31:11 9,95 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0155 - SAINDO DA BOCA DO RIO TIMBUI, SEGUINDO NA MARGEM ESQUERDA DO RIO MAIAUATA, PASSANDO NA BOCA
DO BAZAR ATÉ A ESCOLA SEBASTIANA PENA DE ARAUJO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:08:34 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 23:29:47 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:12:25 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 21:59:45 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:55 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 00:59:54 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:20:08 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:21:17 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:21:56 15,70 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:24:25 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:24:30 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 14:25:36 9,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:28:38 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:29:13 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:30:39 9,97 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:30:44 9,96 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:31:07 9,95 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0156 - SAINDO DO RIO ANA IGARAPÉ, SEGUINDO NO RIO MAIAUTÁ, ATÉ A ESCOLA SEBASTIANA PENA
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:09:02 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 23:30:17 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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01/09/2021 - 19:12:49 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:00:25 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:54 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:00:16 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 14:20:08 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:21:21 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:22:01 15,70 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:24:25 15,65 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:25:13 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:25:22 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:25:39 9,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:28:48 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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02/09/2021 - 14:29:26 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:30:39 9,97 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:31:02 9,96 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0157 - SAINDO DO INÍCIO DO RIO SÃO LOURENÇO, ENTRANDO NO ANAQUARA, PAJÉ, SOROROCA RETORNANDO E
SEGUINDO ATÉ A ESCOLA SEBASTIANA PENA DE ARAUJO, TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:13:39 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 23:30:57 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:13:16 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 22:01:19 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:54 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:00:39 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:20:08 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:21:26 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 14:22:04 15,70 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:24:31 15,65 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:25:07 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:25:11 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:25:43 9,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:28:59 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:29:17 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:30:33 9,97 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:30:57 9,96 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0158 - SAINDO DO INÍCIO DO RIO SÃO LOURENÇO, ENTRANDO NO ANAQUARA, PAJÉ, SOROROCA RETORNANDO E
SEGUINDO ATÉ A ESCOLA SEBASTIANA PENA DE ARAUJO, TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:13:51 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 23:31:43 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:13:40 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:02:11 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:54 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 01:00:59 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:20:08 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:21:31 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:22:08 15,70 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:24:30 15,65 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:25:02 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 14:25:06 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:25:47 9,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:29:09 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:29:22 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:30:26 9,97 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:30:53 9,96 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:31:15 9,95 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:31:29 9,94 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:33:10 9,92 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:33:44 9,91 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:33:55 9,90 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:35:29 9,88 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:36:07 9,85 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:36:35 9,84 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:38:10 9,80 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:38:40 9,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:39:37 9,78 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:39:46 9,77 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:39:54 9,75 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:40:21 9,74 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:40:48 9,70 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:41:09 9,69 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:43:02 9,68 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:43:17 9,67 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:44:28 9,65 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:45:19 9,64 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:46:15 9,25 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:46:52 9,24 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:47:35 9,20 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:47:51 9,19 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:49:46 9,18 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:50:42 9,17 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0159 - SAINDO DO RIO ALTO COTIJUBA, ENTRANDO NO BRAÇO DO COTIJUBA, COTIJUBA NAZARÉ, CASTANHAL,
RETORNANDO E SEGUINDO ATÉ A ESCOLA SEBASTIANA PENA DE ARAÚJO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:14:23 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 23:32:38 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:14:05 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:02:57 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:54 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 01:01:24 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:20:08 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:21:34 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:24:30 15,66 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:24:56 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 14:25:03 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:25:50 9,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:29:27 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:29:30 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:30:18 9,97 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:30:50 9,96 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:31:10 9,95 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:31:26 9,94 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:33:02 9,92 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:33:41 9,91 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:33:49 9,90 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:33:53 9,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:34:01 9,87 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:35:19 9,86 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:35:56 9,85 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:36:31 9,84 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:38:05 9,80 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:38:32 9,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:39:32 9,78 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:39:41 9,77 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:39:48 9,76 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:39:53 9,75 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:39:58 9,70 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:40:02 9,69 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:40:54 9,65 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:41:13 9,64 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:43:07 9,60 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:43:22 9,59 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:44:23 9,30 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:45:23 9,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:46:11 9,25 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:46:55 9,24 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:47:40 9,20 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:47:57 9,19 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:49:52 9,18 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:50:35 9,17 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0160 - SAINDO DO RIO MAIUATÁ, PASSANDO PELA BOCA DO COTIJUBA, ENTRANDO NO RIO ANA IGARAPÉ ATÉ NO
ACAPUTEUA E RETORNANDO A ESCOLA SEBASTIANA PENA ANEXO.
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:15:01 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 23:33:22 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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01/09/2021 - 19:14:27 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:04:05 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:54 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:01:44 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 14:20:09 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:21:37 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:24:33 15,66 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:24:51 10,00 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:24:55 15,65 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:25:00 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:25:54 9,99 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:29:36 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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02/09/2021 - 14:29:37 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:30:11 9,97 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:30:47 9,96 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:31:04 9,95 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:31:21 9,94 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:32:56 9,92 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:33:37 9,91 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:33:43 9,90 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:33:49 9,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:34:06 9,87 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:35:14 9,86 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:36:02 9,58 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:36:27 9,57 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:37:58 9,55 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:38:28 9,54 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:39:26 9,53 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:39:35 9,52 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:39:42 9,50 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 976 de 1392

02/09/2021 - 14:39:58 9,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:41:00 9,45 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:41:17 9,44 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:43:13 9,40 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:43:26 9,39 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:44:16 9,30 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:44:21 9,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:44:35 9,28 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:45:27 9,27 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:46:05 9,25 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:46:58 9,24 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:47:26 9,23 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:48:01 9,22 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:49:58 9,21 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:50:39 9,20 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0161 - SAINDO DA COSTA URUÁ ENTRANDO NO RIO URUÁ ATÉ AO FURO JACAREQUARA E RETORNANDO A ESCOLA
NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:15:59 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 23:34:16 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:14:59 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 22:05:12 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:47 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 01:02:26 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:29:55 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 14:30:41 15,66 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:31:01 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:33:47 15,65 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:33:50 15,59 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:34:24 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:34:29 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:35:26 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:35:45 9,98 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:37:36 9,97 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0162 - SAINDO DO ALTO IGARAPÉ AÇÚ, DESCENDO NO RIO IGARAPÉ-MIRI ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:16:53 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 23:35:14 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:15:24 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:06:03 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:45:01 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 01:02:59 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:29:55 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:30:41 15,66 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:31:05 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:33:50 15,65 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:33:53 15,56 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 983 de 1392

02/09/2021 - 14:34:16 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:34:23 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:35:34 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:35:38 9,98 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:37:42 9,97 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0163 - SAINDO DO RIO IGARAPÉ-MIRI, PROXIMO DO IGARAPÉ-AÇÚ, ENTRANDO NO RIOZINHO E RETORNANDO ATÉ AS
ESCOLAS DA CIDADE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:17:30 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 23:36:04 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:15:51 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 984 de 1392

01/09/2021 - 22:06:54 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:45:01 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 01:03:20 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:29:55 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 14:30:42 15,66 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:31:09 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:33:54 15,65 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:33:57 15,55 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:34:12 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:34:22 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:35:33 9,98 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:35:43 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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02/09/2021 - 14:37:46 9,97 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0164 - SAINDO DO RIO IGARAPÉ-MIRI, PROXIMO A BOCA DO RIOZINHO, ENTRANDO NO CATIMBAUA E SEGUINDO ATÉ
AS ESCOLAS DA CIDADE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:17:59 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 23:37:01 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:16:15 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:07:44 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:45:00 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 01:03:46 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:29:55 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:30:44 15,66 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:31:15 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:33:57 15,65 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:34:01 15,57 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 14:34:08 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:34:29 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:35:21 9,98 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:35:53 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:37:50 9,97 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0165 - SAINDO DAS CACHOEIRAS DO RIO CANAL ATÉ A CIDADE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:18:35 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 23:37:34 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:16:43 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 22:08:44 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:44 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 01:04:21 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:29:56 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 14:30:46 15,66 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:31:19 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:34:01 15,65 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:34:04 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:34:11 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:35:29 9,98 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:36:05 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:37:56 9,97 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0166 - SAINDO DO IGARAPÉ AÇÚ PASSANDO PELO SÃO PAULO ATÉ A ESCOLA ANJO DA GUARDA, TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:19:18 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido
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31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 23:38:47 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:17:04 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:09:37 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:44 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 01:04:54 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:29:56 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:30:49 15,66 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:31:23 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:34:00 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:34:06 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:34:11 15,65 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:34:31 9,98 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:36:16 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:37:59 9,97 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0167 - SAINDO DO IGARAPÉ AÇÚ PASSANDO PELO SÃO PAULO ATÉ A ESCOLA ANJO DA GUARDA, TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:19:49 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 23:39:41 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:17:29 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:10:16 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:45:00 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 01:05:12 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:29:55 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:30:51 15,66 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:31:28 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:33:56 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 14:33:59 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:34:21 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:34:26 9,98 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:38:15 9,97 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0168 - SAINDO DO IGARAPÉ CASTANHAL PASSANDO PELA COMUNIDADE SÃO DOMINGOS, ESCOLA SÃO JOAQUIM ATÉ
A ESCOLA BOM JESUS I
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:21:27 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 23:40:20 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:18:14 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 22:10:57 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:46 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 01:05:40 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:29:56 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 14:30:54 15,66 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:31:31 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:34:37 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:34:45 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:34:50 9,98 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:36:33 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:38:07 9,97 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0169 - SAINDO DO ESTIRÃO MÉDIO, PASSANDO O ESTIRÃO GRANDE, CASTANHAL ATÉ A ESCOLA BOM JESUS I, TURNO
MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:23:43 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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31/08/2021 - 23:40:52 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:18:39 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:12:00 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:45:00 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 01:06:07 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:29:56 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:30:54 15,66 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:31:36 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:34:17 15,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:34:24 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:34:41 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 14:34:55 9,98 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:36:46 14,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:38:11 9,97 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0170 - SAINDO DO RIOZINHO ENTRNDO NO MERUÚ AÇÚ ATÉ A ESCOLA BOM JESUS I
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:24:15 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 23:41:29 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:19:05 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:12:47 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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01/09/2021 - 22:45:00 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 01:06:37 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:29:56 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:30:57 15,66 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:31:42 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 14:33:33 15,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:33:36 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:34:29 14,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:34:41 14,98 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:35:02 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:35:14 9,98 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:37:05 14,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:38:19 9,97 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0171 - SAINDO ACIMA DO CASTANHAL, ENTRANDO NO IGARAPÉ CARIPI SEGUINDO ATÉ A ESCOLA BOM JESUS I
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:25:19 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido
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31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 23:42:11 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:19:51 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:13:52 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:45:00 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 01:07:02 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:37:22 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:37:56 15,63 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:38:15 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:38:59 15,60 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:39:02 15,52 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:41:15 15,50 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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02/09/2021 - 14:42:02 14,50 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:43:10 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:44:04 9,98 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:44:16 14,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:44:58 9,97 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:45:12 9,95 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:46:42 9,94 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0172 - SAINDO DO FURO SÃO JOSÉ SEGUINDO PELO ANAPUZINHO ATÉ A ESCOLA BOM JESUS I, TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:25:48 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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31/08/2021 - 23:42:49 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:20:15 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:14:30 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:45:00 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 01:07:21 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:37:23 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:37:58 15,64 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:38:19 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:41:37 15,60 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:41:43 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:41:47 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:42:09 9,98 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:44:55 9,97 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:45:02 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:45:15 9,95 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:46:39 9,94 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0173 - SAINDO DO ESTIRÃO MÉDIO, PASSANDO O ESTIRÃO GRANDE, CASTANHAL ATÉ A ESCOLA BOM JESUS I, TURNO
TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:26:18 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 23:43:23 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:20:38 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 22:15:10 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:45:00 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 01:07:41 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:37:22 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 14:38:03 15,65 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:38:24 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:41:43 15,60 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:41:46 15,54 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:41:52 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:42:09 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:42:15 9,98 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:45:02 9,97 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:45:19 9,95 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:46:35 9,94 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0174 - SAINDO DO RIOZINHO ENTRANDO NO MERUU, BOCA DO ANAPÚ ATÉ A ESCOLA BOM JESUS I
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:24 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 23:43:58 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:21:15 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:15:56 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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01/09/2021 - 22:44:59 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 01:08:03 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:37:22 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:38:06 15,64 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:38:29 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 14:41:25 15,52 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:41:29 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:41:46 15,40 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:41:51 15,35 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:41:59 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:42:19 9,98 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:44:51 9,97 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:45:23 9,95 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:46:31 9,94 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0175 - SAINDO DO FURO SÃO JOSÉ SEGUINDO PELO ANAPUZINHO ATÉ A ESCOLA BOM JESUS I, TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 17:28:39 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 23:44:57 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:21:39 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:16:34 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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01/09/2021 - 22:44:59 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 01:08:21 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:37:22 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:38:15 15,64 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:38:42 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 14:41:34 15,46 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:41:44 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:41:55 15,40 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:42:03 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:43:59 9,98 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:44:48 9,97 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:45:27 9,95 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 1017 de 1392

02/09/2021 - 14:46:27 9,94 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0176 - SAINDO DO IGARAPÉ CASTANHAL PASANDO PELA COMUNIDADE SÃO DOMINGOS, ESCOLA SÃO JOAQUIM ATÉ A
ESCOLA BOM JESUS I
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 17:29:09 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 23:45:45 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:22:03 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:17:22 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:59 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 01:08:41 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:37:23 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:38:19 15,62 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:38:47 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:38:52 15,55 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:38:57 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:40:25 15,40 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:42:00 15,35 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:42:08 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:43:47 9,98 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:44:44 9,97 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:44:57 9,95 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 1020 de 1392

02/09/2021 - 14:45:06 9,94 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:45:37 9,90 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:46:23 9,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0177 - EM FRENTE A BOCA DO ACARAJÓ ATÉ A BOCA DO FURO DO SUSPIRO, RETORNANDO ATÉ A ESCOLA BOM
PASTOR
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 17:30:49 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 23:46:11 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:22:28 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 22:18:03 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:59 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 01:09:03 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:37:23 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 14:38:29 15,62 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:38:33 15,70 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:38:53 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:40:19 15,60 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:40:23 15,54 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:41:18 15,52 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:41:22 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 1023 de 1392

02/09/2021 - 14:41:53 15,40 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:42:08 15,35 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:42:14 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:43:52 9,98 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:44:41 9,97 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:45:02 9,95 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:46:20 9,94 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0178 - SAINDO DO RIO MAMANGAL GRANDE ENTRANDO NO MERUÚ-AÇÚ, DOBRANDO NO MAMANGAL MIRI VOLTANDO
A VILA NERIS, RIO SANTO ANTONIO ATÉ A ESCOLA CAETANO CORRÊA LEÃO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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31/08/2021 - 17:31:18 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 23:46:58 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:23:00 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:18:44 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:58 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 01:09:34 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:37:23 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:38:26 15,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:38:30 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:38:58 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:42:17 14,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:42:27 14,90 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:42:34 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 14:43:37 9,98 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:44:37 9,97 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:44:47 9,95 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:46:16 9,94 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0179 - SAI DO MAMANGAL GRANDE PASSANDO PELO RIO MERUÚ, RIO SANTO ANTONIO ATÉ A ESCOLA CAETANO
CORRÊA LEÃO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 17:32:20 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 23:47:24 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:23:25 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 22:19:25 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:58 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 01:09:57 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:37:23 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 14:38:30 15,65 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:38:43 15,70 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:39:01 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:40:09 15,60 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:40:12 15,52 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:42:22 15,50 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:42:26 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:42:33 9,98 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:44:33 9,97 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:44:53 9,95 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:46:13 9,94 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0180 - SAINDO DO MAMANGAL MIRI, SEGUINDO NO RIO MERUÚ-AÇÚ, RIO SANTO ANTONIO ATÉ A ESCOLA CAETANO
CORRÊA LEÃO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 17:32:45 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 23:47:59 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:23:48 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 22:20:12 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:58 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 01:10:25 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:37:23 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 14:37:45 15,70 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:38:35 15,60 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:39:04 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:40:13 15,55 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:40:20 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:42:26 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:42:41 14,40 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:42:56 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 14:43:42 9,98 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:44:30 9,97 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:45:07 9,95 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:45:40 14,35 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:46:09 9,94 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0181 - SAINDO DA VILA CAMETÁ, ENTRANDO NO JAPURETÊ, PASSANDO NA VILA NERES ATÉ A ESCOLA CAETANO
CORRÊA LEÃO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 17:33:36 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 23:49:59 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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01/09/2021 - 19:24:18 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:21:00 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:58 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 01:10:54 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 14:39:55 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:40:11 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:42:31 15,70 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:42:49 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:43:40 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:45:51 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:46:49 9,75 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:49:48 9,74 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0182 - IGARAPÉ CASTANHAL PASSANDO PELA ESCOLA SÃO MIGUEL, ITAMIMBUCA DE CIMA ATÉ A ESCOLA CAETANO
CORRÊA LEÃO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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31/08/2021 - 17:34:17 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 23:50:46 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:24:40 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:21:43 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:58 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 01:11:13 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:39:56 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:40:16 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:42:38 15,70 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:43:41 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:43:50 14,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:44:04 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:44:29 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 14:46:11 13,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:46:54 9,95 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:49:52 9,74 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0183 - SAINDO NO RIO SANTO ANTONIO CHEGANDO ATÉ O TRAQUATEUA RETORNANDO ATÉ A ESCOLA CAETANO
CORREA LEÃO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 17:34:43 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 23:51:25 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:25:03 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:22:23 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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01/09/2021 - 22:44:58 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 01:11:37 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:39:56 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:40:21 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:42:42 15,70 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:43:45 15,62 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 14:43:56 14,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:44:09 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:44:24 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:46:28 13,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:47:00 9,95 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

0184 - SAINDO DO RIO ITAMIMBUCA PROXIMO A COMUNIDADE SANTA MARIA, PASSANDO NA BOCA DO CAIA ATÉ A
ESCOLA CAETANO CORREA LEÃO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 17:35:41 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 23:52:29 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:25:24 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 22:23:10 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:44 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 01:12:03 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:39:55 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:40:26 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 14:42:45 15,70 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:43:46 15,62 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:44:01 14,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:44:09 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:44:18 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:46:43 13,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:47:04 9,95 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:47:32 9,90 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0185 - SAINDO DO RIO ITAMIMBUCA, ENTRANDO NO ACARAJÓ E RETORNANDO ATÉ A ESCOLA CAETANO CORRÊA
LEÃO
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Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 17:36:17 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 23:53:07 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:25:51 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:23:45 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:46 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 01:12:38 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:39:56 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:40:29 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:42:48 15,70 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:43:30 15,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:43:52 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:44:06 14,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:44:14 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:44:50 9,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:46:55 13,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:47:10 9,95 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:47:15 9,75 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:47:20 9,70 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0186 - DA BOCA DO FURO DO MAMANGALZINHO, MAMANGAL GRANDE, ENTRANDO NO RIO SANTO ANTONIO ATÉ A
ESCOLA CAETANO CORRÊA LEÃO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 17:36:43 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido
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31/08/2021 - 23:53:54 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:26:17 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:24:26 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:58 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 01:12:58 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:39:56 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:40:33 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:42:51 15,70 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:43:36 15,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:43:54 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:44:11 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 14:44:56 9,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:46:43 9,75 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:47:16 9,70 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:47:40 14,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

0187 - SAINDO DO ITAMIMBUCA DAS PROXIMIDADES DA ESCOLA SÃO MIGUEL, SEGUINDO PELO FURO DO SUSPIRO
ATÉ A ESCOLA CAETANO CORRÊA LEÃO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 17:37:27 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 23:54:32 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:26:38 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 22:25:03 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:43 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 01:13:18 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:39:56 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:40:36 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 14:42:55 15,70 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:43:42 15,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:43:59 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:44:07 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:45:02 9,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:46:31 9,85 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:46:37 9,75 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:47:24 9,70 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:47:52 14,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

0188 - SAINDO DA BOCA DO CAIÁ, PASSANDO PELA ESCOLA BOM PASTOR ATÉ A ESCOLA CAETANO CORRÊA LEÃO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 17:38:15 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 23:55:08 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:27:02 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:25:42 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:46 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 1051 de 1392

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 01:13:38 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:39:56 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:40:40 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:42:58 15,70 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:43:59 15,60 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:44:02 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 14:44:23 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:46:25 9,95 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:48:08 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:49:58 9,94 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:50:17 9,93 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

0189 - SAINDO DO RIO ACARAJÓ, ENTRANDO NO ITAMIMBUCA ATÉ A ESCOLA CAETANO CORRÊA LEÃO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 17:38:40 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 23:55:48 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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01/09/2021 - 19:27:25 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:26:13 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:58 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 01:13:57 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 14:39:56 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:40:44 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:43:01 15,70 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:43:58 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:44:02 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:45:54 9,95 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:48:25 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:50:02 9,94 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:50:24 9,93 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:52:22 9,92 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0190 - RIO SANTO ANTONIO ATÉ A ESCOLA CAETANO CORRÊA LEÃO, TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 17:39:53 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 23:56:32 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:27:46 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:26:45 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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01/09/2021 - 22:44:58 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 01:14:17 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:39:56 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:40:48 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:43:04 15,70 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:44:04 15,60 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 14:44:18 14,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:44:28 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:44:36 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:45:49 9,95 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:48:37 13,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:50:05 9,94 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:50:31 9,93 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:52:15 9,92 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0191 - RIO SANTO ANTONIO ATÉ A ESCOLA CAETANO CORRÊA LEÃO, TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 17:40:41 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 23:57:03 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:28:25 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:27:31 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:43 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 01:14:40 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:43:21 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:43:52 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:44:07 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:45:05 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 14:49:00 9,90 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:49:07 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:50:15 9,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:50:55 9,87 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:51:58 9,86 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0192 - SAINDO DO IGARAPÉ CASTANHAL SEGUINDO NO RIO ITAMIMBUCA ATÉ A ESCOLA CAETANO CORREA LEÃO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 17:41:10 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 23:57:54 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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01/09/2021 - 19:29:04 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:28:10 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:57 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 01:14:58 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 14:43:22 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:44:09 15,64 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:44:25 14,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:44:32 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:45:09 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:46:17 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:48:54 9,95 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:49:28 13,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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02/09/2021 - 14:50:19 9,94 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:50:50 9,93 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:51:53 9,92 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0193 - SAINDO DO RIO CAIAZINHO SEGUINDO O RIO MERUÚ, PASSANDO A VILA NOVO HORIZONTE, JAPURETÊ, VILA
NERIS, VILA CAMETÁ ATÉ A ESCOLA NO RIO SANTO ANTONIO. TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 17:41:57 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 23:58:42 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:29:25 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 1064 de 1392

01/09/2021 - 22:28:56 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:45 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 01:15:15 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:43:21 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 14:44:14 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:44:30 14,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:44:41 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:45:12 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:46:14 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:48:49 9,90 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:49:39 13,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:50:23 9,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:50:45 9,87 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:51:49 9,86 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0194 - SAINDO DO RIO CAIAZINHO SEGUINDO O RIO MERUÚ, PASSANDO A VILA NOVO HORIZONTE, JAPURETÊ, VILA
NERIS, VILA CAMETÁ ATÉ A ESCOLA NO RIO SANTO ANTONIO. TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 17:42:26 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 23:59:12 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:29:47 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:29:26 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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01/09/2021 - 22:44:45 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 01:15:38 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:43:21 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:44:21 15,65 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:44:35 14,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:44:44 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:45:16 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:46:09 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:48:42 9,95 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:49:48 13,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:50:26 9,94 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:50:40 9,93 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:51:44 9,92 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0195 - SUBINDO E DESCENDO O RIOZINHO ATÉ A ESCOLA HELENA GONÇALVES
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 17:43:18 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

31/08/2021 - 23:59:51 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:30:17 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:30:02 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:57 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 01:16:02 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:43:21 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:44:23 15,64 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:44:44 14,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:44:48 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 14:45:19 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:46:06 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:48:33 9,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:49:56 13,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:51:40 8,89 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0196 - SAINDO DA BOCA DO ANAPUZINHO SEGUINDO NO MERUÚ-AÇÚ ATÉ A BOCA DO RIOZINHO E RETORNANDO A
ESCOLA INTENDENTE JOÃO LONGUINHO, TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 17:44:10 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:02:09 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:30:40 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 22:30:38 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:43 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 01:16:33 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:43:21 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 14:44:25 15,65 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:44:49 14,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:44:54 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:45:08 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:45:26 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:48:21 9,95 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:50:12 13,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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02/09/2021 - 14:51:36 9,94 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0197 - SAINDO DA BOCA DO ANAPUZINHO SEGUINDO NO MERUÚ-AÇÚ ATÉ A BOCA DO RIOZINHO E RETORNANDO A
ESCOLA INTENDENTE JOÃO LONGUINHO, TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 17:44:59 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:02:40 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:31:04 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:31:11 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:56 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 01:17:37 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:43:21 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:44:30 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:44:53 14,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:44:57 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 14:45:14 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:45:36 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:48:13 9,95 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:50:25 13,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:51:33 9,94 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0198 - SAINDO DO IGARAPE JOÃO RIBEIRO ATÉ A ESCOLA INTENDENTE JOÃO LONGUINHO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 17:45:37 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:03:19 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:37:02 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 22:31:47 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:57 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 01:18:02 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:43:21 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 14:44:35 15,62 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:44:57 14,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:45:00 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:45:17 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:45:33 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:48:01 9,95 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:50:33 13,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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02/09/2021 - 14:51:29 9,94 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0199 - SAINDO PROXIMO DA BALSA, PASSANDO O BICO DO CARMO ATÉ A ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 17:46:02 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:03:55 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:37:27 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:32:25 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:43 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 01:18:48 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:43:21 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:44:41 15,63 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:45:01 14,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:45:04 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 14:45:04 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:45:40 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:47:56 9,95 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:50:41 13,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:51:26 9,94 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0200 - SAINDO DA BOCA DO RIOZINHO, ENTRANDO NO CATIMBAUA E RETORNANDO ATÉ A ESCOLA NOSSA SENHORA
DO CARMO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 17:46:28 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:04:41 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:37:51 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 22:33:13 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:43 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 01:19:12 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 14:43:22 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 14:44:44 15,65 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:45:00 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:45:06 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:45:45 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:47:52 9,95 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:50:51 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:52:07 9,94 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0201 - SAINDO DA BOCA DO RIO IGARAPÉ-MIRI SEGUINDO NA MARGEM DIREITA ATÉ C.C. BUÇÚ E RETORNA A ESCOLA
PADRE PEDRO. TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 17:48:10 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido
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01/09/2021 - 00:07:07 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:38:46 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:34:23 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:43 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 07:37:34 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:48:47 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:49:00 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:49:09 15,65 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:49:15 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:49:32 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:51:02 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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02/09/2021 - 14:55:16 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0202 - SAINDO DA BOCA DO IGARAPÉ JOÃO RIBEIRO, PASSANDO NO CARIÁ, BOCA DO RIOZINHO ATÉ A ESCOLA
PADRE PEDRO HERMES. TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 17:48:55 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:07:45 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:39:11 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:35:07 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:43 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:37:52 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:48:47 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:49:05 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:49:14 15,63 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:51:03 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:51:08 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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02/09/2021 - 14:51:09 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:55:20 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0203 - SAINDO ABAIXO DO MAMANGAL MIRI PASSANDO PELA BOCA DO FURO DO SECO ATÉ A ESCOLA PADRE PEDRO,
TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 17:49:21 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:08:20 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:39:34 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:35:44 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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01/09/2021 - 22:44:57 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:38:16 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:48:47 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:49:09 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:49:14 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 14:50:59 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:51:04 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:51:12 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:55:25 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0204 - SAINDO DA BOCA DO RIO IGARAPÉ-MIRI SEGUINDO NA MARGEM DIREITA ATÉ C.C. BUÇÚ E RETORNA A ESCOLA
PADRE PEDRO. TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 17:51:14 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:08:54 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:39:58 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 22:36:20 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:57 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:38:35 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:48:47 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 14:49:09 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:49:12 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:50:53 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:50:56 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:51:15 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:55:28 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0205 - SAINDO ABAIXO DO MAMANGAL MIRI PASSANDO PELA BOCA DO FURO DO SECO ATÉ A ESCOLA PADRE PEDRO,
TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 17:56:33 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:09:24 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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01/09/2021 - 19:40:21 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:36:57 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:43 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:38:51 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:48:47 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:49:14 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:49:19 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:50:50 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:50:58 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:51:20 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:54:07 9,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 14:55:33 9,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0206 - SAINDO DA BOCA DO IGARAPÉ JOÃO RIBEIRO, PASSANDO NO CARIÁ, BOCA DO RIOZINHO ATÉ A ESCOLA
PADRE PEDRO HERMES. TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 17:57:09 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:09:55 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:41:00 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:37:28 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:56 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:39:08 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:48:47 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:49:14 15,63 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:49:36 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:50:44 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 14:50:50 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:51:04 9,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:51:23 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:55:37 9,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:57:31 9,75 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:57:46 9,74 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:58:01 9,73 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:58:17 9,72 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:58:40 9,70 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:59:01 9,69 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:59:11 9,68 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 14:59:23 9,67 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:59:28 9,66 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:59:35 9,65 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:59:46 9,64 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:00:14 9,63 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 15:00:38 9,62 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:01:35 9,61 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:01:51 9,60 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:01:58 9,59 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:02:23 9,58 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 15:02:34 9,57 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:02:40 9,56 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:02:47 9,55 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:02:52 9,54 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:02:57 9,53 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 15:03:07 9,52 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:03:40 9,51 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:04:01 9,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:04:11 9,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:04:16 9,48 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 15:04:26 9,47 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:04:47 9,46 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:06:16 9,45 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:06:25 9,44 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:07:31 9,43 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 15:07:42 9,42 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:08:27 9,41 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:08:40 9,40 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0207 - SAINDO DO CAIAZINHO, VILA SIRIUBA, ATRAVESSANDO AO PRAIÃO, ATÉ A ESCOLA SÃO MIGUEL ANEXO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 17:57:50 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:10:28 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:41:29 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 22:38:02 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:56 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:39:31 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:48:47 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 14:49:14 15,63 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:49:31 14,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:49:39 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:49:40 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:50:19 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:50:53 9,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:51:32 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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02/09/2021 - 14:55:41 9,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:55:48 9,70 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:56:03 9,69 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:57:20 9,60 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:57:36 9,59 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:57:45 9,54 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:57:54 9,53 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:58:09 9,52 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:58:23 9,51 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:58:36 9,50 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 14:58:55 9,49 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:59:02 9,48 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:59:11 13,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:59:27 9,47 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:59:35 9,46 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:59:40 9,45 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:59:56 9,44 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:00:09 9,43 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:00:33 9,42 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:01:40 9,41 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:01:54 9,40 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 15:02:02 9,39 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:02:18 9,38 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:02:27 9,37 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:02:33 9,36 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:02:38 9,35 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 15:02:45 9,34 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:02:52 9,33 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:02:57 9,32 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:03:01 9,31 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:03:13 9,30 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 15:03:44 9,29 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:03:57 9,28 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:04:05 9,27 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:04:11 9,26 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:04:21 9,25 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 15:04:25 9,24 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:04:30 9,23 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:04:43 9,22 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:06:13 9,21 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:06:21 9,20 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 15:07:27 9,19 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:07:38 9,18 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:08:32 9,17 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:08:48 9,16 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0208 - SAINDO DO RIOZINHO PASSANDO PELA ESPERA ATÉA ESCOLA SÃO ROQUE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 17:58:23 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:11:02 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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01/09/2021 - 19:41:52 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:38:34 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:43 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:39:50 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:48:48 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:49:16 15,62 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:49:42 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:50:14 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:50:17 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:50:58 9,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:51:37 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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02/09/2021 - 14:55:46 9,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:55:53 9,70 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:55:59 9,69 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:57:26 9,65 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:57:41 9,64 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:57:52 9,63 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:57:58 9,62 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:58:16 9,60 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:58:27 9,59 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:58:44 9,55 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 14:58:52 9,54 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:59:23 9,53 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:59:31 9,52 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:59:39 9,51 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:59:43 9,50 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 15:00:06 9,45 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:00:20 9,44 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:00:43 9,43 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:01:46 9,42 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:01:58 9,41 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 15:02:06 9,40 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:02:27 9,39 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:02:42 9,38 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:03:02 9,37 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:03:49 9,36 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 15:04:06 9,35 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:04:15 9,34 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:04:21 9,33 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:04:33 9,32 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:04:54 9,31 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 15:06:09 9,30 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:06:29 9,29 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:07:23 9,28 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:07:48 9,27 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:08:36 9,26 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 15:08:53 9,25 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

0209 - SAINDO PROXIMO AO SITIO SÃO MIGUEL ENTRANDO NO CATIMBAUA E VOLTANDO ATÉ A ESCOLA SÃO ROQUE,
TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 17:58:47 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:11:40 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:42:18 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:39:32 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:43 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:40:06 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:48:48 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:49:19 15,64 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:49:28 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:49:42 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 14:49:47 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:51:40 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:53:55 9,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:55:50 9,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:55:57 9,70 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:56:08 9,69 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 14:57:38 9,65 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:57:50 9,64 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0210 - SAINDO PROXIMO AO SITIO SÃO MIGUEL ENTRANDO NO CATIMBAUA E VOLTANDO ATÉ A ESCOLA SÃO ROQUE,
TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 17:59:22 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:12:19 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:42:44 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:40:19 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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01/09/2021 - 22:44:56 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:40:26 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:48:48 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:49:23 15,64 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:49:32 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 14:49:51 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:49:54 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:51:49 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:54:00 9,80 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 14:55:54 9,79 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 14:56:01 9,70 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 14:56:17 9,69 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0211 - SAINDO DO RIO IGARAPÉ-MIRI ENTRANDO NO IGARAPÉ AÇU E VOLTA PARA ESCOLA SÃO ROQUE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 17:59:55 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:13:02 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:43:23 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:41:11 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:56 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:40:51 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:56:09 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:57:36 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:57:39 15,65 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:59:32 15,60 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 14:59:35 15,53 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 15:00:43 15,52 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:00:48 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:01:02 15,40 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0212 - SAINDO DO RIOZINHO PASSANDO PELA ESPERA CHEGANDO ATÉ O IGARAPÉ AÇU E VOLTA PARA ESCOLA SÃO
ROQUE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 18:00:28 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:13:40 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:43:46 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 22:41:58 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:43 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:41:10 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:56:10 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 14:57:41 15,64 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:58:02 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:59:02 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:59:05 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:59:42 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:00:49 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0213 - SAINDO DO INICIO DO RIO MAMAMGAL GRANDE ATÉ A ESCOLA VAMOS COM DEUS
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 18:00:59 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:14:10 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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01/09/2021 - 19:44:15 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:42:34 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:56 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:41:27 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 14:56:09 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:57:46 15,62 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:57:50 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:58:19 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:58:24 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:59:46 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:00:54 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0214 - SAINDO DA BOCA DO MAMAMGAL GRANDE SEGUINDO ATÉ A ESCOLA VAMOS COM DEUS
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 18:01:30 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido
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01/09/2021 - 00:14:41 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:45:11 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:43:12 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:43 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 07:41:46 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:56:09 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:57:46 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:57:51 15,62 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:58:16 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:58:19 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:59:50 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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02/09/2021 - 15:00:58 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0215 - SAINDO NO RIO FURO DO SECO, ENTRANDO NO FURO ANARAÍ E RETORNANDO PARA A ESCOLA FÉ EM DEUS
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 18:02:00 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:15:21 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 19:45:39 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:43:51 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

01/09/2021 - 22:44:42 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:42:03 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:56:10 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:57:57 15,65 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:58:05 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:58:10 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 14:58:19 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:59:57 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:01:06 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0216 - SAINDO DA VILA PAJÉ, PASSANDO PELA VILA JERÔNIMO, VILA BULACHA, PELA VILA FILADELFIA, MIMIM DO
CORÉ, VILA DO JOÃO NUNES ATÉ A ESCOLA GRASIELA GABRIEL, TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 18:02:46 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:16:47 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:12:04 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:38 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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01/09/2021 - 22:44:42 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:42:21 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:56:09 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:57:57 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:58:08 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 14:58:36 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 15:00:02 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:01:10 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0217 - SAINDO DA VILA PAJÉ, PASSANDO PELA VILA JERÔNIMO, VILA BULACHA, PELA VILA FILADELFIA, MIMIM DO
CORÉ, VILA DO JOÃO NUNES ATÉ A ESCOLA GRASIELA GABRIEL, TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 18:03:11 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:17:25 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:12:28 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:55 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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01/09/2021 - 22:45:13 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:42:42 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:56:09 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:57:51 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:58:12 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 14:58:30 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 15:00:07 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:01:13 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0218 - SAINDO DO PANACAUERA MIRI, PASSANDO PELA VILA MULATA, VILA DO GRIFO ATÉ A ESCOLA GRASIELA
GRABRIEL
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 18:03:45 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:18:13 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:12:53 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:55 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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01/09/2021 - 22:46:02 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:43:02 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:56:09 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:57:47 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:58:15 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 14:58:26 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 15:00:42 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:01:17 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0219 - SAINDO DO PANACAUERA MIRI, PASSANDO A VILA AREIA BRANCA, PONTE DO BOBOBÓ ATÉ A ESCOLA
GRASIELA GRABRIEL
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 18:04:15 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:18:41 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:13:19 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:55 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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01/09/2021 - 22:46:40 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:43:20 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:56:10 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:57:40 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:58:20 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 14:58:21 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 15:00:46 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:01:20 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0220 - SAINDO DA VILA OLINDO, VILA TIO BENA, VILA JOAQUIM, VILA CARAFINA, VILA MICAS, VILA DONA MARIA ATÉ A
ESCOLA GRASIELA GABRIEL
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 18:05:28 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:19:10 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:13:44 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:55 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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01/09/2021 - 22:47:19 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:43:38 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:56:10 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:57:36 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 14:58:17 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 14:58:24 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:00:49 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:01:24 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0221 - SAINDO DA VILA CACAU, PASSANDO PELA VILA GOMES, VILA DO PIA, VILA JOANICO ATÉ A ESCOLA GRASIELA
GABRIEL. TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 18:06:05 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:20:10 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:14:15 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:54 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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01/09/2021 - 22:48:14 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:44:01 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:58:02 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:59:37 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:59:42 15,64 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 15:00:35 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:00:38 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:00:54 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:05:41 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0222 - SAINDO DA VILA CACAU, PASSANDO PELA VILA GOMES, VILA DO PIA, VILA JOANICO ATÉ A ESCOLA GRASIELA
GABRIEL. TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 18:06:54 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:20:46 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:14:42 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:54 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 1155 de 1392

01/09/2021 - 22:49:01 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:44:20 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:58:02 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:59:32 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:59:46 15,64 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 15:00:27 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:00:31 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:00:58 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:05:37 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0223 - DA NASCENTE DO RIO PANACAUERAZINHO, VILA DO IVO ATÉ A ESCOLA GRASIELA GABRIEL
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 18:07:21 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:21:19 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:15:04 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:54 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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01/09/2021 - 22:49:35 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:44:47 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:58:02 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:59:26 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:59:48 15,64 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 15:00:50 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:00:55 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:01:03 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:05:33 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0224 - SAINDO DO FURO DO TIMBUÍ, RIO MINEIRO PASSANDO PELA VILA PAJÉ, PASSANDO PELA IGREJA
PENTECOSTAL ATÉ A ESCOLA A ESCOLA GRASIELA GABRIEL
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 18:07:47 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:22:04 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:15:24 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:54 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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01/09/2021 - 22:50:07 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:45:03 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:58:02 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:59:12 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:59:44 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 14:59:58 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:01:07 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:05:27 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0225 - SAINDO DO RIO PANACAUERA MIRI, PASSANDO PELA PONTE DO BOBOBÓ, VILA DA SEDE HAITI, ATÉ A ESCOLA
GRASIELA GABRIEL
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 18:08:15 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:22:41 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:15:48 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:53 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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01/09/2021 - 22:50:38 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:45:20 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:58:02 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:59:07 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:59:54 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 14:59:58 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:01:12 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:05:24 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0226 - SAINDO DA COSTA MARAPATA, PASSA PELA VILA OLINDO, VILA TIO BENA ATÉ A ESCOLA GRASIELA GABRIEL.
TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 18:09:16 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:23:22 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:16:13 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:53 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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01/09/2021 - 22:51:19 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:45:37 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:58:02 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:59:03 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 14:59:39 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 15:00:04 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:01:17 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:05:20 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0227 - SAINDO DA VILA GOMES, VILA DO COME BOTO, VILA DO PIA, VILA DO JOANICO, VILA DO MILOCA
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 18:09:50 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:24:07 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:16:40 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:53 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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01/09/2021 - 22:51:58 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:45:53 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:58:02 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:58:59 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 15:00:04 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 15:00:10 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:01:21 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:05:16 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0228 - SAINDO DA VILA BULACHA, MIMIM DO CORÉ, VILA CHUIM, VILA JOÃO GOMES, VILA MILOCA ATÉ A ESCOLA
GRASIELA GABRIEL
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 18:10:25 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:24:40 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:17:02 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:53 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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01/09/2021 - 22:53:23 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:46:14 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:58:02 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:58:55 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 15:00:12 15,64 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 15:01:34 15,60 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:01:37 15,53 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:01:43 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:01:53 15,50 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:05:12 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0229 - SAINDO DO FURO DO TIMBUÍ, RIO MINEIRO PASSANDO PELA VILA PAJÉ, VILA ALBERTINO, VILA JORGE ATÉ A
ESCOLA A ESCOLA GRASIELA
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 18:11:26 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:25:11 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:17:26 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 22:44:53 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

01/09/2021 - 22:53:58 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:46:31 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:58:02 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:58:52 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 15:00:17 15,64 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:01:39 15,60 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:01:43 15,51 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:01:46 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:02:05 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:03:51 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:05:06 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0230 - SAINDO DA COSTA MARAPATA, PASSA PELA VILA OLINDO, VILA TIO BENA ATÉ A ESCOLA GRASIELA GABRIEL.
TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 18:11:50 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido
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01/09/2021 - 00:25:55 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:17:47 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:53 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

01/09/2021 - 22:54:32 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 07:46:48 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 14:58:02 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 14:58:48 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 15:00:19 15,62 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:01:43 15,60 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:01:46 15,54 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:01:50 0,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - 02/09/2021 15:05:20

02/09/2021 - 15:02:08 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:02:16 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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02/09/2021 - 15:05:41 15,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:05:46 14,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:06:01 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:06:32 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:07:14 14,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:09:09 9,97 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:09:41 9,96 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0231 - SAINDO DO PANACAUERA MIRI, PASSANDO A VILA AREIA ATÉ A ESCOLA GRASIELA GABRIEL
Data Valor CNPJ Situação
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31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 18:12:21 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:26:30 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:18:13 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:53 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

01/09/2021 - 22:55:23 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 07:47:12 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 15:02:33 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:03:22 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:04:19 15,60 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:04:22 15,51 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:04:57 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 15:05:49 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:05:53 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 15:05:55 14,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:07:22 13,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:08:54 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0232 - DA NASCENTE DO RIO PANACAUERAZINHO PASSANDO PELA VILA BENA LIMA, VILA ALIANÇA, VILA ILÁRIO, VILA
MICAS ATÉ A ESCOLA GRASIELA GABRIEL
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 18:12:45 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:27:13 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:18:37 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:53 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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01/09/2021 - 22:56:04 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:47:29 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 15:02:33 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:03:24 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:04:23 15,60 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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02/09/2021 - 15:04:28 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:05:01 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 15:05:45 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:07:33 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:08:58 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0233 - SAINDO DO RIO MINEIRO PASSANDO PELA VILA PAJÉ, PASSANDO PELA IGREJA PENTECOSTAL ATÉ A ESCOLA A
ESCOLA GRASIELA GABRIEL
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 18:14:21 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:27:52 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:18:58 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 22:44:53 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

01/09/2021 - 22:56:38 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:47:49 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 15:02:33 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 15:03:27 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:04:27 15,60 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:04:30 15,51 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:05:06 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 15:05:41 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:05:46 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:07:49 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:09:02 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0234 - SAINDO PROXIMO DA VILA GOMES, ATRAVESSANDO PRA VILA DO CORÓ, VILA BULACHA, VILA PAJÉ,
ATREVESSANDO PRA VIJA SÃO JOAQUIM ATÉ A ESCOLA SALMO XXIII. TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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31/08/2021 - 18:14:59 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:28:22 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:19:18 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:53 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

01/09/2021 - 22:57:11 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 07:48:07 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 15:02:33 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:03:30 15,62 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:04:31 15,60 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:04:34 15,53 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:05:12 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 15:05:34 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:05:40 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 15:07:57 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:09:07 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0235 - SAINDO PROXIMO DA VILA GOMES, ATRAVESSANDO PRA VILA DO CORÓ, VILA BULACHA, VILA PAJÉ,
ATREVESSANDO PRA VIJA SÃO JOAQUIM ATÉ A ESCOLA SALMO XXIII. TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 18:15:25 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:28:56 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:19:41 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:53 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

01/09/2021 - 22:57:51 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:48:31 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 15:02:33 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:03:32 15,63 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:04:34 15,60 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:04:42 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:05:18 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 15:05:27 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:08:22 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:09:10 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0236 - SAINDO DO TIMBUÍ, ENTRANDO NO RIO BRANCO E RETORNANDO ATÉ A ESCOLA SÃO BENEDITO
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 18:15:54 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:29:33 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:20:05 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:53 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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01/09/2021 - 22:58:25 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:48:54 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 15:02:33 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:03:34 15,62 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:04:44 15,60 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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02/09/2021 - 15:04:48 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:05:22 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 15:05:25 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:08:27 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:09:14 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0237 - SAINDO DO RIO PANACAUERA PASSANDO PELA VILA CACAU, PAJÉ, ENTRANDO NO RIO MINEIRO ATÉ A ESCOLA
SÃO SEBASTIÃO, TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 18:16:20 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:30:30 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:20:26 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 22:44:42 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

01/09/2021 - 22:59:01 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:49:12 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 15:02:33 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 15:03:38 15,63 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:04:47 15,60 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:04:50 15,53 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:05:16 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:05:22 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:05:31 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 15:08:42 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:09:18 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0238 - SAINDO DO RIO PANACAUERA PASSANDO PELA VILA CACAU, PAJÉ, ENTRANDO NO RIO MINEIRO ATÉ A ESCOLA
SÃO SEBASTIÃO. TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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31/08/2021 - 18:16:52 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:31:04 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:20:59 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:53 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

01/09/2021 - 22:59:42 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 07:49:30 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 15:02:33 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:03:41 15,64 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:05:00 15,60 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:05:03 15,52 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:05:37 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 15:07:38 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:07:41 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 15:08:51 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:09:23 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0239 - SAINDO DO INICIO DO PANACAUERA MINEIRO, ENTRANDO NO IGARAPÉ BOM FIM, VISICO, MAURICIO E
RETORNANDO ATÉ A ESCOLA SÃO SEBASTIÃO. TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 18:18:26 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:31:41 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:21:19 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:52 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

01/09/2021 - 23:00:06 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:49:46 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 15:02:33 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:03:44 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:05:04 15,60 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:05:11 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:05:45 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 15:06:03 14,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:07:33 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:08:59 13,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:09:26 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0240 - SAINDO DO INICIO DO PANACAUERA MINEIRO, ENTRANDO NO IGARAPÉ BOM FIM, VISICO, MAURICIO E
RETORNANDO ATÉ A ESCOLA SÃO SEBASTIÃO. TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 18:18:52 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:32:21 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:21:43 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 1195 de 1392

01/09/2021 - 22:44:52 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

01/09/2021 - 23:00:37 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:50:08 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 15:02:33 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 15:03:49 15,63 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:05:08 15,60 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:05:13 15,53 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:05:48 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 15:07:27 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:07:32 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:09:13 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:09:29 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0241 - SAINDO DA NASCENTE CHEGANDO ATÉ A BOCA DO PANACAUERA MIRI E RETORNANDO ATÉ ESCOLA SÃO
SEBASTIÃO. TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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31/08/2021 - 18:20:10 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:33:04 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:22:22 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:52 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

01/09/2021 - 23:01:29 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 1198 de 1392

02/09/2021 - 07:53:43 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 15:06:20 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:06:54 15,63 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:07:20 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 15:07:24 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:07:31 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:09:24 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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02/09/2021 - 15:11:01 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0242 - SAINDO DA NASCENTE CHEGANDO ATÉ A BOCA DO PANACAUERA MIRI E RETORNANDO ATÉ ESCOLA SÃO
SEBASTIÃO. TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 18:20:32 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:33:33 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:22:48 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:52 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

01/09/2021 - 23:02:07 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:53:59 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 15:06:20 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:06:57 15,62 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:07:09 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:07:16 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 15:07:21 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:09:33 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:10:56 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0243 - SAINDO DO RIO MAÚBA ENTRANDO NO IGARAPÉ URUCUZAL, ACAPUTEUA E RETORNANDO ATÉ A ESCOLA
JESUS E AS CRIANÇAS
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 18:20:57 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:34:18 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:23:09 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:52 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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01/09/2021 - 23:02:38 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:54:17 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 15:06:20 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:06:58 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:07:01 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 15:07:03 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 15:09:42 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:10:51 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0244 - SAINDO DA BOCA DO PINDOBALZINHO ENTRANDO NO QUARUÇÚ RIO SUMAUMÁ ATÉ ESCOLA BOM JESUS II.
TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 18:22:13 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:35:30 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:23:28 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:52 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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01/09/2021 - 23:03:16 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:54:43 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 15:06:20 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:06:56 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:06:59 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 15:07:01 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:09:53 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:10:45 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0245 - SAINDO DA BOCA DO PINDOBALZINHO ENTRANDO NO QUARUÇÚ RIO SUMAUMÁ ATÉ ESCOLA BOM JESUS II.
TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 18:22:50 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:36:05 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:23:49 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:52 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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01/09/2021 - 23:03:58 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:55:06 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 15:06:20 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:06:46 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:06:54 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 15:07:03 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:10:01 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:10:40 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0246 - SAINDO DO RIO PINDOBAL GRANDE, PASSANDO PELA BOCA DO PINDOBAL AÇÚ, ENTRANDO NO RIO SUMAÚMA
ATÉ A ESCOLA BOM JESUS II. TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 18:23:28 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:36:56 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:24:10 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:52 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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01/09/2021 - 23:04:45 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:55:21 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 15:06:20 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:06:37 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:06:44 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 15:07:05 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:10:18 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:10:36 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0247 - SAINDO DO RIO PINDOBAL GRANDE, PASSANDO PELA BOCA DO PINDOBAL AÇÚ, ENTRANDO NO RIO SUMAÚMA
ATÉ A ESCOLA BOM JESUS II. TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 18:23:59 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:37:36 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:24:35 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:52 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 1210 de 1392

01/09/2021 - 23:05:20 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:20 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:55:37 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 15:06:20 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:06:35 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:06:39 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 15:07:08 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:10:31 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:10:31 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0248 - SAINDO DO RIO TUCUNAREI GRANDE, PASSANDO PELO CAFÉ TORRADO, RIO SUMAÚMA ATÉ A ESCOLA BOM
JESUS II. TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 18:24:20 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:38:21 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:24:59 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:51 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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01/09/2021 - 23:06:01 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:21 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:55:58 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 15:06:20 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:06:35 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 15:07:10 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 15:08:38 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:08:42 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:10:26 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:10:34 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

0249 - SAINDO DO RIO TUCUNAREI GRANDE, PASSANDO PELO CAFÉ TORRADO, RIO SUMAÚMA ATÉ A ESCOLA BOM
JESUS II. TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 18:25:41 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:38:59 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:26:05 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:51 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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01/09/2021 - 23:06:42 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:21 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:56:13 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 15:06:20 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:06:31 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 15:07:12 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 15:08:34 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:08:37 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:10:22 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:10:40 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

0250 - SAINDO DO RIO TUCUNAREIZINHO, PELO RIO SUMAÚMA PASSANDO PELO CAFÉ TORADO, CUANDÚ, RIO
SUMAÚMA ATÉ A ESCOLA BOM JESUS II
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 18:27:07 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:39:43 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:26:31 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:51 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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01/09/2021 - 23:07:13 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:21 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:56:33 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 15:06:20 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:06:24 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 15:07:16 15,65 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 15:08:29 9,99 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:08:32 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:10:17 9,98 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:10:43 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

0251 - SAINDO DO RIO TUCUNAREIZINHO, PASSANDO PELO CUANDÚ, RIO SUMAÚMA ATÉ A ESCOLA BOM JESUS II
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 18:27:41 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:40:30 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:27:04 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:51 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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01/09/2021 - 23:07:54 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:21 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:56:55 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 15:10:57 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:11:11 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 15:11:52 14,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:12:11 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:13:37 13,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:14:29 13,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:15:23 9,98 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:15:33 9,97 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:16:01 13,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 1220 de 1392

0252 - SAINDO DA BEIRA DA COSTA, ENTRANDO NO FURO DA PINTA, RIO SUMAUMA ATÉ A ESCOLA BOM JESUS II.
TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:49:01

31/08/2021 - 18:28:12 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:41:07 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:27:25 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:51 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

01/09/2021 - 23:08:35 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 04:16:21 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:57:14 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 15:10:57 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:11:16 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 15:11:56 14,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:12:17 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 15:13:41 13,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:14:33 13,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:15:19 9,98 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:15:28 9,97 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:16:10 12,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:49:01

0253 - SAINDO DA BEIRA DA COSTA, ENTRANDO NO FURO DA PINTA, RIO SUMAUMA ATÉ A ESCOLA BOM JESUS II.
TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:49:20

31/08/2021 - 18:28:42 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:41:34 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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01/09/2021 - 20:27:47 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:51 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

01/09/2021 - 23:09:08 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:21 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:57:33 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 15:10:57 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:11:20 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 15:12:07 14,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:12:20 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:13:45 13,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:14:37 13,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 15:15:15 9,98 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:15:23 9,97 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:16:17 12,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:49:20

0254 - DA ILHA DA CAPIVARA CHEGANDO ATÉ A BOCA DO FURO TAPIAÍ E VOLTA PARA A ESCOLA BOM JESUS II.
TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:49:31

31/08/2021 - 18:29:10 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:42:11 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:28:08 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:50 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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01/09/2021 - 23:09:45 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:21 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:57:53 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 15:10:57 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:11:25 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 15:12:11 14,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:12:20 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:13:50 13,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:14:42 13,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:15:09 9,98 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:15:19 9,97 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 15:16:36 12,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:49:31

0255 - DA ILHA DA CAPIVARA CHEGANDO ATÉ A BOCA DO FURO TAPIAÍ E VOLTA PARA A ESCOLA BOM JESUS II.
TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 18:29:40 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:42:39 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:28:28 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:50 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

01/09/2021 - 23:10:24 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 04:16:21 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:58:09 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 15:10:56 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:11:28 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 15:12:17 14,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:12:30 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 15:13:55 13,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:15:03 9,98 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:15:14 9,97 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:16:50 13,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

0256 - EXTENSÃO DO RIO TUCUNAREI GRANDE CHEGANDO ATÉ A ILHA DA MARRECA E RETORNANDO A ESCOLA DO
PINDOBAL. TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:49:46

31/08/2021 - 18:30:10 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:43:08 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:28:49 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 22:44:50 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

01/09/2021 - 23:10:50 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:21 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:58:29 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 15:10:57 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:11:34 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 15:12:24 14,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:12:30 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:13:58 13,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:15:00 9,98 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:15:08 13,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:15:10 9,97 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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02/09/2021 - 15:16:59 12,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:49:46

0257 - EXTENSÃO DO RIO TUCUNAREI GRANDE CHEGANDO ATÉ A ILHA DA MARRECA E RETORNANDO A ESCOLA DO
PINDOBAL. TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:49:59

31/08/2021 - 18:30:46 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:43:55 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:29:12 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:50 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

01/09/2021 - 23:18:42 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 04:16:21 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:58:45 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 15:10:56 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:11:37 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 15:12:30 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:12:40 14,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 15:12:56 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:14:03 13,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:14:49 13,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:14:55 9,98 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:15:06 9,97 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:17:10 12,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:49:59

0258 - SAINDO DO INICIO DO RIO QUARUÇÚ, DESCENDO O PINDOBALZINHO ATÉ A ESCOLA NOSSA SENHORA DA
CONCEIÇÃO. TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 18:31:19 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido
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01/09/2021 - 00:44:38 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:29:32 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:50 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

01/09/2021 - 23:19:17 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:21 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 07:59:04 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 15:10:57 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:11:41 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 15:12:31 15,63 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:12:45 14,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:12:56 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 15:14:06 13,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:14:48 9,98 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:15:02 9,97 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:17:21 13,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

0259 - SAINDO DO INICIO DO RIO QUARUÇÚ, DESCENDO O PINDOBALZINHO ATÉ A ESCOLA NOSSA SENHORA DA
CONCEIÇÃO. TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 18:31:51 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:45:06 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:29:56 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 1239 de 1392

01/09/2021 - 22:44:49 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

01/09/2021 - 23:19:51 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:21 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 07:59:21 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 15:10:57 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:11:46 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 15:12:35 15,63 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:12:50 14,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:12:59 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:14:11 13,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:14:45 9,98 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:14:52 9,97 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:17:29 13,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

0260 - SAINDO DA BOCA DO PINDOBALZINHO ATÉ A ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
Data Valor CNPJ Situação
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31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 18:34:29 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:45:37 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:30:19 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:49 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

01/09/2021 - 23:20:20 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:21 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 07:59:37 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 15:10:57 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:11:50 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 15:12:36 15,64 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:12:54 14,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:12:59 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 15:14:15 13,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:14:40 9,98 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:14:57 9,97 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:17:40 13,95 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

0261 - SAINDO DO RIO TUCUNAREIZINHO, PASSANDO RIO CUANDÚ ATÉ A ESCOLA N.S. DE FÁTIMA. TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:50:21

31/08/2021 - 18:35:12 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:46:16 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:30:50 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 22:44:49 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

01/09/2021 - 23:21:10 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:21 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:00:02 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 15:15:30 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 15:15:53 15,64 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:15:57 13,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:16:15 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:17:25 9,97 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:17:32 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 15:17:49 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:17:52 12,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:50:21
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02/09/2021 - 15:19:18 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0262 - SAINDO DO RIO TUCUNAREIZINHO, PASSANDO RIO CUANDÚ ATÉ A ESCOLA N.S. DE FÁTIMA. TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:50:44

31/08/2021 - 18:35:42 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:46:46 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:31:15 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:49 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

01/09/2021 - 23:21:38 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:21 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:00:20 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 15:15:30 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:15:59 15,65 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:16:15 13,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 15:16:22 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:17:29 9,97 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:17:36 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 15:17:56 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:17:59 12,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:50:44

02/09/2021 - 15:19:14 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0263 - SAINDO NO RIO PINDOBAL SEGUINDO NA MARGEM ESUERDA ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ.
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:51:01

31/08/2021 - 18:36:14 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido
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01/09/2021 - 00:47:29 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:31:36 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:49 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

01/09/2021 - 23:22:31 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:21 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 08:00:37 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 15:15:30 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:15:59 15,62 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:16:10 13,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:16:22 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:17:41 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 15:18:09 12,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:51:01
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02/09/2021 - 15:18:26 9,97 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:18:47 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:19:04 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0264 - SAINDO DO RIO PINDOBAL MIRI, PASSANDO PELA BOCA DO RIO TAPERA, SEGUINDO NO RIO PINDOBAL
GRANDE ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ. TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:51:13

31/08/2021 - 18:36:38 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:47:59 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:32:00 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 22:44:49 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

01/09/2021 - 23:23:03 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:21 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:00:58 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 15:15:30 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 15:15:59 15,63 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:16:20 13,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:16:25 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:17:45 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 15:18:13 12,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:51:13

02/09/2021 - 15:18:22 9,97 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:18:52 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 15:19:09 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0265 - SAINDO DO RIO SUMAÚMA, IGARAPÉ TRINDADE, ENTRANDO PELO RIO PINDOBAL GRANDE ATÉ A SÃO JOSÉ.
TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:51:46

31/08/2021 - 18:37:05 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:48:28 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:32:29 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:48 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

01/09/2021 - 23:23:33 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:21 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:01:15 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 15:15:32 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:15:59 15,62 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:16:55 13,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 15:16:59 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:17:49 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 15:18:17 9,97 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:18:17 12,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:51:46

02/09/2021 - 15:18:41 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:19:00 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0266 - SAINDO DO INÍCIO DO RIO PINDOBAL AÇÚ, PASSANDO PELO PINDOBAL GRANDE ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ.
TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:51:31

31/08/2021 - 18:37:38 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido
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01/09/2021 - 00:49:09 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:32:51 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:48 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

01/09/2021 - 23:29:10 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:21 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 1258 de 1392

02/09/2021 - 08:01:30 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 15:15:32 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:15:59 15,61 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:16:49 13,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:16:53 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:17:54 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 15:18:12 9,97 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:18:35 12,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:51:31

02/09/2021 - 15:18:36 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:18:56 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0267 - SAINDO DO INÍCIO DO RIO PINDOBAL AÇÚ, PASSANDO PELO PINDOBAL GRANDE ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ.
TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:51:55

31/08/2021 - 18:38:02 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:49:36 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:33:16 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 22:44:42 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

01/09/2021 - 23:29:47 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:21 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:01:46 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 15:15:32 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 15:16:01 15,64 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:16:30 13,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:16:34 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:18:02 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 15:18:09 9,97 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:18:32 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:18:44 12,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:51:55
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02/09/2021 - 15:18:52 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0268 - RIO JAPIIM, PASSANDO PELA BOCA DO PINDOBAL MIRI, SEGUINDO PELOO RIO PINDOBAL GRANDE ATÉ A
ESCOLA SÃO JOSÉ. TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:52:05

31/08/2021 - 18:38:50 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:50:20 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:33:41 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:42 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

01/09/2021 - 23:30:17 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:21 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:02:01 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 15:15:31 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:16:06 15,65 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:16:35 13,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 15:16:38 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:18:05 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 15:18:06 9,97 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:18:19 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:18:49 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:18:54 12,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:52:05

0269 - SAINDO NO RIO PINDOBAL GRANDE SEGUINDO POR ESTE ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:52:16

31/08/2021 - 18:39:20 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido
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01/09/2021 - 00:50:46 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:34:04 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:47 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

01/09/2021 - 23:30:45 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:21 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 08:02:16 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 15:15:32 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:16:06 15,65 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:16:40 13,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:16:44 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:18:01 9,97 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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02/09/2021 - 15:18:09 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 15:18:24 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:18:45 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:19:02 12,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:52:16

0270 - SAINDO DO RIO SUMAÚMA, IGARAPÉ TRINDADE, ENTRANDO PELO RIO PINDOBAL GRANDE ATÉ A SÃO
JOSÉ.TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:52:28

31/08/2021 - 18:39:46 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:51:16 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:34:26 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27
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01/09/2021 - 22:44:42 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

01/09/2021 - 23:31:47 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:21 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:02:32 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 15:15:33 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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02/09/2021 - 15:16:06 15,62 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:16:43 13,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 15:16:46 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:17:57 9,97 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:18:13 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 15:18:28 9,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 15:18:41 8,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:19:12 12,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:52:28

0271 - SAINDO NO RIO PINDOBAL GRANDE SEGUINDO NA MARGEM DIREITA ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:52:43

31/08/2021 - 18:41:08 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:52:19 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:35:10 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:47 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

01/09/2021 - 23:32:27 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:21 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:02:51 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 15:15:38 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:16:12 15,65 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:17:04 9,97 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:17:07 13,00 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38
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02/09/2021 - 15:17:08 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:18:23 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 15:19:25 12,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:52:43

02/09/2021 - 15:19:57 9,96 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:23:20 9,95 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

0272 - SAINDO DO RIO PINDOBAL MIRI, PASSANDO PELA BOCA DO RIO TAPERA, SEGUINDO NO RIO PINDOBAL
GRANDE ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ. TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:52:54

31/08/2021 - 18:41:43 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:52:44 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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01/09/2021 - 20:35:34 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:47 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

01/09/2021 - 23:33:01 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:21 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:03:08 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 15:15:38 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:16:12 15,64 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:16:59 9,97 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:17:04 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:18:26 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 15:19:29 12,99 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido
feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados,
assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração. 06/10/2021 09:52:54

02/09/2021 - 15:19:54 9,96 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:23:28 9,95 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46
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0273 - RIO JAPIIM, PASSANDO PELA BOCA DO PINDOBAL MIRI, SEGUINDO PELOO RIO PINDOBAL GRANDE ATÉ A
ESCOLA SÃO JOSÉ. TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 18:42:11 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:53:20 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:36:00 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:47 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

01/09/2021 - 23:33:33 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:21 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10
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02/09/2021 - 08:03:26 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 15:15:38 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:16:15 15,64 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:16:55 9,97 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:16:59 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:18:31 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 15:19:50 9,96 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:19:59 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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02/09/2021 - 15:23:43 9,95 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:25:41 9,94 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0274 - SAINDO DA COSTA MARACÚ, COMUNIDADE SANTA MARIA, SÃO JOÃO, ESPIRITO SANTO SEGUINDO NO RIO
PINDOBAL GRANDE ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ. TURNO MANHÃ
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 18:42:46 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:53:51 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

01/09/2021 - 20:36:20 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:47 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12
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01/09/2021 - 23:34:08 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:21 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:03:41 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41

02/09/2021 - 15:15:38 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:16:52 9,97 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:18:35 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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02/09/2021 - 15:19:45 9,96 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:20:09 15,65 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:23:49 9,95 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:25:01 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:25:45 9,94 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

0275 - SAINDO DA COSTA MARACÚ, COMUNIDADE SANTA MARIA, SÃO JOÃO, ESPIRITO SANTO SEGUINDO NO RIO
PINDOBAL GRANDE ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ. TURNO TARDE
Data Valor CNPJ Situação

31/08/2021 - 17:27:54 18,54 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 18:43:24 17,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

01/09/2021 - 00:54:23 17,00 (proposta) 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36
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01/09/2021 - 20:36:45 17,10 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

01/09/2021 - 22:44:42 17,45 (proposta) 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

01/09/2021 - 23:34:47 16,00 (proposta) 39.823.979/0001-33 - COOPERATIVA
DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas
da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome
do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de
aptidão para os serviços em características, quantidades significativas e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO
DE REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 16:14:38

02/09/2021 - 01:02:08 15,71 (proposta) 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 04:16:21 17,35 (proposta) 10.944.348/0001-90 - NORTE
AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 ao 12.5 em nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no
item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus
sócios majoritários..
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 16:44:10

02/09/2021 - 08:03:59 17,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante,
item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de
ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios majoritários
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 10:18:41
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02/09/2021 - 15:15:38 15,80 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:16:19 15,62 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:16:47 9,97 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46

02/09/2021 - 15:16:51 15,50 13.030.999/0001-63 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar documentos
exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença
de Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO
apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes de todos
cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nomes de todos
cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 15:11:12

02/09/2021 - 15:18:39 16,85 11.415.590/0001-30 - L LEAO VIEIRA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal
Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus
sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 14:28:36

02/09/2021 - 15:19:41 9,96 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

02/09/2021 - 15:20:17 15,45 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 15:23:54 9,95 21.586.537/0001-55 - M. DO S. DA
SILVA FEIO SERVICOS DE
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA da sede da
licitante.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 08/09/2021 11:49:46



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 1282 de 1392

02/09/2021 - 15:25:48 9,94 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, em nome do sócio
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 13/09/2021 15:36:27

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

TRANSPORTE
RODO-NORTE
LTDA-EPP

31/08/2021 -
11:33

LUIZ FERNANDO
CARVALHO DA
SILVA

- - - - HABILITAÇÃO
JURIDICA

TRANSPORTE
RODO-NORTE
LTDA-EPP

31/08/2021 -
11:44

LUIZ FERNANDO
CARVALHO DA
SILVA

- - - - QUAL.ECON.FINANCEIRA

L.J.DO N.
FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS -
EIRELI

31/08/2021 -
17:08

Leopoldo Jobel do
Nascimento
Ferreira

- - - - HABILITAÇÃO
JURIDICA

L.J.DO N.
FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS -
EIRELI

31/08/2021 -
17:08

Leopoldo Jobel do
Nascimento
Ferreira

- - - - REG.FISCAL E
TRABALHISTA

L.J.DO N.
FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS -
EIRELI

31/08/2021 -
17:09

Leopoldo Jobel do
Nascimento
Ferreira

- - - - CAPACIDADE
TÉCNICA

L.J.DO N.
FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS -
EIRELI

31/08/2021 -
17:09

Leopoldo Jobel do
Nascimento
Ferreira

- - - - QUAL.ECON.FINANCEIRA

L.J.DO N.
FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS -
EIRELI

31/08/2021 -
17:10

Leopoldo Jobel do
Nascimento
Ferreira

- - - - HABILITAÇÃO

TRANSPORTE
RODO-NORTE
LTDA-EPP

01/09/2021 -
18:31

LUIZ FERNANDO
CARVALHO DA
SILVA

- - - - HABILITAÇÃO

TRANSPORTE
RODO-NORTE
LTDA-EPP

01/09/2021 -
19:12

LUIZ FERNANDO
CARVALHO DA
SILVA

- - - - CAPACIDADE
TÉCNICA

TRANSPORTE
RODO-NORTE
LTDA-EPP

01/09/2021 -
22:14

LUIZ FERNANDO
CARVALHO DA
SILVA

- - - - REG.FISCAL E
TRABALHISTA

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

05/10/2021 - 16:36:15 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0021 - SAINDO DO BAIXO MERUÚ DA IGREJA PENIEL PASSANDO PELO
JUTEUA, ESCOLA SÃO SEBASTIÃO PARANDO NA PA 151 E CHEGANDO NA
ESCOLA ELÁDIO CORRÊA LOBATO

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:36:36 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0022 - SAINDO DO BAIXO MERUÚ DA IGREJA PENIEL PASSANDO PELO
JUTEUA, ESCOLA SÃO SEBASTIÃO PARANDO NA PA 151 ELÁDIO CORRÊA
LOBATO

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:36:54 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0023 - RAMAL MARITEUA PASSANDO PELA VILA SANTO ANTONIO,
PARANDO NA ESCOLA INÁCIA E CHEGANDO ATÉ O PORTO DA BALSA
ESCOLA ELÁDIO LOBATO

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:37:18 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0024 - SAINDO DO ALTO RIO IGARAPÉ PIRATEUA ATÉ O PORTO DA
BALSA ESCOLA ELÁDIO LOBATO

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3334004&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3334004&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3334295&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3342019&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3342019&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3342028&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3342028&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3342043&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3342043&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3342063&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3342089&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3361289&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3361720&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3361720&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3363088&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3363088&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:37:31 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0026 - SAINDO DO IGARAPÉ CORÉ SEGUINDO NO RIO MERUÚ
PASSANDO PELA COMUNIDADE DE MERUÚ CENTRAL PARANDO NA PA 151
"ESCOLA ELÁDIO LOBATO

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:37:51 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0027 - SAINDO DO IGARAPÉ CORÉ SEGUINDO NO RIO MERUÚ
PASSANDO PELA COMUNIDADE DE MERUÚ CENTRAL PARANDO NA PA 151
"ESCOLA ELÁDIO LOBATO"

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:39:23 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0030 - SAINDO DO RIO MERUÚ ALTO VILA DO ISIDÓRIO, PASSANDO
PELA ENTRADA DO MARITEUA ATE A ESCOLA INÁCIA MELO

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:42:34 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0032 - SAINDO ABAIXO DA GRAÇA VIANA, PASSANDO PELO NOVO
PARAISO ESCOLA EMAÚS] ATÉ A ESCOLA MANOEL DA PAIXÃO E SILVA

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:42:47 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0033 - SAINDO DO IGARAPÉ MAXI, DESCENDO O RIO MERUÚ,
PASSANDO NA ESCOLA MANOEL DA PAIXÃO E SILVA, ATÉ A VILA DO NOVO
PARAÍSO ESCOLA EMAÚS, MANHÃ

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:43:02 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0034 - SAINDO DO IGARAPÉ MAXI, DESCENDO O RIO MERUÚ,
PASSANDO NA ESCOLA MANOEL DA PAIXÃO E SILVA, ATÉ A VILA DO NOVO
PARAÍSO ESCOLA EMAÚS, TARDE

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:43:16 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0035 - SAINDO DA VILA DO NOVO PARAÍSO PASSANDO NA ESCOLA
MANOEL DA PAIXÃO E SILVA ATÉ A VILA DO ICATÚ SABERES DA TERRA

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:43:38 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0038 - SAINDO DA PONTA DO LIMÃO, DESCENDO O RIO MERUÚ ATÉ A
ESCOLA SANTO ANTONIO DE PÁDUA

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:47:34 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0111 - SAINDO DA FOZ DO RIO IGARAPÉ SANTANA, VILA ANGELINO
ATÉ A VILA MAIAUATÁ

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:47:45 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0112 - SAINDO DO RIO IGARAPÉ SANTANA ATÉ A VILA MAIAUATÁ

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:48:02 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0113 - SAINDO DA ILHA URUÁ ATÉ A VILA MAIAUATÁ

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:48:13 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0114 - SAINDO DA COSTA MARATAUIRA, ASSEMBLEIA DE DEUS,
ENTRANDO NO RIO BIRIBATUBA E RETORNANDO ATE A VILA MAIAUATA

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:48:22 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0115 - SAINDO DO RIO JAPURETE PASSANDO PELA COMUNIDADE
BUÇUA ATÉ A VILA MAIAUATA, TURNO MANHÃ

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:48:38 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0116 - SAINDO DO RIO MAIUIRA ATÉ A VILA MAIAUATA

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:48:50 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0118 - SAINDO DO MÉDIO MAMANGALZINHO PRÓXIMO DA ESCOLA
NOSSA SENHORA DE NAZARÉ ATÉ A VILA MAIAUATA

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.
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05/10/2021 - 16:49:00 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0119 - SAINDO DO RIO JAPURETÊ PASSANDO PELA VILA SIRIUBA, VILA
CARNEIRO ATÉ A VILA MAIAUATÁ, TURNO TARDE

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:49:22 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0120 - SAINDO DO RIO SÃO BENTO, PASSANDO O RIO URUÁ, CORRE
MÃO ATÉ A VILA MAIAUATA

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:49:51 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0121 - SAINDO DO RIO CAMARÃO QUARA PASSANDO PELA IGREJA
MARANATÁ ATÉ A VILA MAIAUATA

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:50:06 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0130 - SAINDO DO ACARAJÓ PASSANDO NO ITAMIMBUCA,
CHEGANDAO ATÉ A ILHA DO URUAZINHO E RETORNADO ATÉ A ESCOLA
DO CORRE MÃO, TURNO MANHÃ

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:50:26 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0131 - SAINDO DA COSTA DO URUÁ, ENTRANDO PELO RIO CORRE
MÃO ATÉ A ESCOLA CORRE MÃO, TURNO TARDE

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:50:35 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0132 - SAINDO DO ACARAJÓ PASSANDO NO ITAMIMBUCA,
CHEGANDAO ATÉ A ILHA DO URUAZINHO E RETORNADO ATÉ A ESCOLA
DO CORRE MÃO, TURNO TARDE

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:50:46 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0137 - SAINDO ABAIXO DA BOA UNIÃO, PASSANDO PELA ASSEMBLÉIA
DE DEUS MONTE SINAI ATÉ A ESCOLA NEUZA RODRIGUES, TURNO MANHÃ

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:50:55 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0138 - SAINDO ABAIXO DA BOA UNIÃO, PASSANDO PELA ASSEMBLÉIA
DE DEUS MONTE SINAI ATÉ A ESCOLA NEUZA RODRIGUES, TURNO TARDE

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:51:11 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0141 - SAINDO DA BOCA DO RIO MAIAUATA ENTRANDO NO RIO
MAIUIRA ATÉ A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, SEGUINDO ATÉ O
FINAL DO RIO MAIUIRA E RETORNANDO A REFERIDA ESCOLA, TURNO
MANHÃ

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:36:03 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0041 - SAINDO DO MERUÚ CENTRAL, DESCENDO NO RIO MERUÚ ATÉ
A ESCOLA SÃO SEBASTIÃO

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:36:41 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0050 - CONTRONANDO A ILHOTA DO FURINHO, PASSANDO PELO PÁI
INÁCIO, CRUZEIRO ATÉ A ESCOLA 15 DE AGOSTO

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:38:45 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0059 - SAINDO DO ALTO ANAPÚ PASSANDO PELA ASSEMBLÉIA DE
DEUS ATÉ A ESCOLA DOM ANTONIO MACEDO COSTA, TURNO TARDE

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:39:02 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0060 - RIO JUAREMBU, PASSANDO PELA COMUNIDADE CRUZEIRO,
COMUNIDADE GARIMPO ATÉ A ESCOLA DOM ANTONIO MACEDO COSTA

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:39:55 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0061 - SAINDO DO RIO COELHO, ENTRANDO NO BAIXO ANAPÚ,
PASSANDO PELA ILHA DO MICA, PARANDO NA ESCOLA JOSÉ VITORINO
SEGUINDO ATÉ A CRECHE MARANATA

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:40:07 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0062 - SAINDO DO FEIJOAL NO BAIXO ANAPÚ PASSANDO PELA ILHA
POMBAL ATÉ A ESCOLA JOSÉ VITORINO PENA DE MORAES, TURNO
MANHÃ

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:40:47 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0063 - SAINDO DO FEIJOAL NO BAIXO ANAPÚ PASSANDO PELA ILHA
POMBAL ATÉ A ESCOLA JOSÉ VITORINO PENA DE MORAES, TURNO TARDE
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Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:41:19 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0064 - SAINDO DO RIO DO RIO COELHO, ENTRANDO NO BAIXO ANAPU,
PASSANDO PELA ILHA DA SERRARIA, PASSANDO A ESCOLA JOSÉ
VITORINO SEGUINDO ATÉ A CRECHE MARANATA

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:41:46 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0065 - SAINDO RIO ANA IGARAPÉ, SEGUINDO ATÉ O RIO GOIABATUBA,
ENTRANDO NO BAIXO ANAPÚ ATÉ A ESCOLA JOSÉ VITORINO PENA DE
MORAES

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:42:02 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0066 - SAINDO DA NASCENTE DO IGARAPÉ-AÇÚ, PASSANDO PELA
ILHA POMBAL, CHEGANDO ATÉ A ESCOLA JOSÉ VITORINO PENA DE
MORAES

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:44:08 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0067 - SAINDO DA ILHA DO BATUQUE, ATRAVESSANDO A BAÍA,
ENTRANDO NO BAIXO ANAPÚ ATÉ A ESCOLA JOSÉ VITORINO PENA DE
MORAES

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:44:23 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0069 - DO RIO GOIABATUBA, PASSANDO PELO RIO MAIAUATÁ
ENTRANDO PELO BAIXO ANAPU ATÉ A ESCOLA JOSÉ VITORINO

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:45:36 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0070 - SAINDO DA ILHA DA SERRARIA, PASSANDO PELA MARGEM
ESQUERDA DO BAIXO ANAPU ATÉ A ESCOLA JOSÉ VITORINO

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:46:34 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0129 - SAINDO DA COSTA DO URUÁ, ENTRANDO PELO RIO CORRE
MÃO ATÉ A ESCOLA CORRE MÃO, TURNO MANHÃ

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:49:01 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0252 - SAINDO DA BEIRA DA COSTA, ENTRANDO NO FURO DA PINTA,
RIO SUMAUMA ATÉ A ESCOLA BOM JESUS II. TURNO MANHÃ

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:49:20 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0253 - SAINDO DA BEIRA DA COSTA, ENTRANDO NO FURO DA PINTA,
RIO SUMAUMA ATÉ A ESCOLA BOM JESUS II. TURNO TARDE

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:49:31 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0254 - DA ILHA DA CAPIVARA CHEGANDO ATÉ A BOCA DO FURO
TAPIAÍ E VOLTA PARA A ESCOLA BOM JESUS II. TURNO MANHÃ

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:49:46 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0256 - EXTENSÃO DO RIO TUCUNAREI GRANDE CHEGANDO ATÉ A
ILHA DA MARRECA E RETORNANDO A ESCOLA DO PINDOBAL. TURNO
MANHÃ

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:49:59 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0257 - EXTENSÃO DO RIO TUCUNAREI GRANDE CHEGANDO ATÉ A
ILHA DA MARRECA E RETORNANDO A ESCOLA DO PINDOBAL. TURNO
TARDE

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:50:21 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0261 - SAINDO DO RIO TUCUNAREIZINHO, PASSANDO RIO CUANDÚ
ATÉ A ESCOLA N.S. DE FÁTIMA. TURNO MANHÃ

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:50:44 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0262 - SAINDO DO RIO TUCUNAREIZINHO, PASSANDO RIO CUANDÚ
ATÉ A ESCOLA N.S. DE FÁTIMA. TURNO TARDE

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:51:01 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0263 - SAINDO NO RIO PINDOBAL SEGUINDO NA MARGEM ESUERDA
ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ.

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.
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06/10/2021 - 09:51:13 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0264 - SAINDO DO RIO PINDOBAL MIRI, PASSANDO PELA BOCA DO RIO
TAPERA, SEGUINDO NO RIO PINDOBAL GRANDE ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ.
TURNO MANHÃ

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:51:31 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0266 - SAINDO DO INÍCIO DO RIO PINDOBAL AÇÚ, PASSANDO PELO
PINDOBAL GRANDE ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ. TURNO MANHÃ

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:51:46 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0265 - SAINDO DO RIO SUMAÚMA, IGARAPÉ TRINDADE, ENTRANDO
PELO RIO PINDOBAL GRANDE ATÉ A SÃO JOSÉ. TURNO MANHÃ

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:51:55 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0267 - SAINDO DO INÍCIO DO RIO PINDOBAL AÇÚ, PASSANDO PELO
PINDOBAL GRANDE ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ. TURNO TARDE

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:52:05 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0268 - RIO JAPIIM, PASSANDO PELA BOCA DO PINDOBAL MIRI,
SEGUINDO PELOO RIO PINDOBAL GRANDE ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ.
TURNO MANHÃ

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:52:16 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0269 - SAINDO NO RIO PINDOBAL GRANDE SEGUINDO POR ESTE ATÉ
A ESCOLA SÃO JOSÉ

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:52:28 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0270 - SAINDO DO RIO SUMAÚMA, IGARAPÉ TRINDADE, ENTRANDO
PELO RIO PINDOBAL GRANDE ATÉ A SÃO JOSÉ.TURNO TARDE

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:52:43 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0271 - SAINDO NO RIO PINDOBAL GRANDE SEGUINDO NA MARGEM
DIREITA ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:52:54 L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

13.370.900/0001-72 Item 0272 - SAINDO DO RIO PINDOBAL MIRI, PASSANDO PELA BOCA DO RIO
TAPERA, SEGUINDO NO RIO PINDOBAL GRANDE ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ.
TURNO TARDE

Desclassificação: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de
uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para a administração.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

13/09/2021 - 17:00 16/09/2021 - 17:30 21/09/2021 - 17:30

0002 - SAINDO DA CIDADE NA PA 151 ATÉ A ESCOLA ELADIO LOBATO.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

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

13/09/2021 - 16:31:02 A empresa não pode ser penalizada por causa da LO, pelo fato que tal Licença
não cabe ao transporte rodoviário municipal de acordo com a COEMA nº 162 de
02/02/2021, logo a SEMMA DO MUNICÍPIO DA LICITANTE NÃO FORNECE LO
PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO, e sim fornece somente Dispensa de Licença
Ambiental, sendo assim a CPL terá que entrar em consenso com a SEMMA, à
empresa cumpriu os itens 12.13 a 12.15; o item 14.7 FALA QUE A CONSULTA
SERÁ REALIZADA EM NOME DA EMPRESA E DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO,
o item 16.7 a empresa apresentou todas as certidões. Solicitamos ao Sr.
Pregoeiro que revise a documentação da empresa pois consta todas as
certidões/documentações exigidas no edital no nome da empresa e de seu sócio
majoritário, NÃO FOI EXIGIDO NO EDITAL DOCUMENTAÇÃO DE TODOS OS
SÓCIOS, SENDO SOMENTE DO SÓCIO MAJORITÁRIO, LOGO A EMPRESA
NÃO PODE SOFRER PENALIDADE PELO QUE NÃO CONSTA NO EDITAL. Tais
certidões que o Sr. Pregoeiro fala que não consta, estão sim todas anexadas ao
processo em nome da empresa e de seu sócio majoritário, como solicitado no
edital. Logo a empresa tem como prova judicialmente que cumpri todos os critérios
estabelecidos no edital, sendo que toda sua documentação foi anexada no portal.

Deferido

Recursos



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 1287 de 1392

CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

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

16/09/2021 - 12:10:30 A empresa B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA, por
intermédio de seu Sócio Majoritário, o Sr. Benedito
Barbosa da Silva, vem através do presente instrumento
apresentar seu pedido de recurso, em anexo.
defesa.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

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

20/09/2021 - 10:41 A EMPRESA TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA
EPP, VEM TEMPESTIVAMENTE APRESENTAR
CONTRARRAZÕES PARA OS ITENS: 0002, 0003,
0006, 0007, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016,
0017 E 0018. contrarrazoes TRANSPORTE
RODONORTE.pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:07:59 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pelas empresas B. DA
SILVA & M. FERREIRA e COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém-se as inabilitações das Recorrentes.
resposta ao recursos e contrarrazão.pdf.

0003 - SAINDO DA VILA ARAPARI ATÉ A PA 151, PARA ATENDER A ESCOLA
ELADIO LOBATO.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

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

13/09/2021 - 16:31:23 A empresa não pode ser penalizada por causa da LO, pelo fato que tal Licença
não cabe ao transporte rodoviário municipal de acordo com a COEMA nº 162 de
02/02/2021, logo a SEMMA DO MUNICÍPIO DA LICITANTE NÃO FORNECE LO
PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO, e sim fornece somente Dispensa de Licença
Ambiental, sendo assim a CPL terá que entrar em consenso com a SEMMA, à
empresa cumpriu os itens 12.13 a 12.15; o item 14.7 FALA QUE A CONSULTA
SERÁ REALIZADA EM NOME DA EMPRESA E DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO,
o item 16.7 a empresa apresentou todas as certidões. Solicitamos ao Sr.
Pregoeiro que revise a documentação da empresa pois consta todas as
certidões/documentações exigidas no edital no nome da empresa e de seu sócio
majoritário, NÃO FOI EXIGIDO NO EDITAL DOCUMENTAÇÃO DE TODOS OS
SÓCIOS, SENDO SOMENTE DO SÓCIO MAJORITÁRIO, LOGO A EMPRESA
NÃO PODE SOFRER PENALIDADE PELO QUE NÃO CONSTA NO EDITAL. Tais
certidões que o Sr. Pregoeiro fala que não consta, estão sim todas anexadas ao
processo em nome da empresa e de seu sócio majoritário, como solicitado no
edital. Logo a empresa tem como prova judicialmente que cumpri todos os critérios
estabelecidos no edital, sendo que toda sua documentação foi anexada no portal.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

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

16/09/2021 - 12:10:47 A empresa B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA, por
intermédio de seu Sócio Majoritário, o Sr. Benedito
Barbosa da Silva, vem através do presente instrumento
apresentar seu pedido de recurso, em anexo.
defesa.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

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

20/09/2021 - 10:41 A EMPRESA TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA
EPP, VEM TEMPESTIVAMENTE APRESENTAR
CONTRARRAZÕES PARA OS ITENS: 0002, 0003,
0006, 0007, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016,
0017 E 0018. contrarrazoes TRANSPORTE
RODONORTE.pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:10:29 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pelas empresas B. DA
SILVA & M. FERREIRA e COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém-se as inabilitações das Recorrentes.
resposta ao recursos e contrarrazão.pdf.

0006 - SAINDO DA COLONIA VELASCO ATE AS ESCOLAS DA VILA SANTA MARIA
DO ICATU.
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Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

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

13/09/2021 - 16:31:41 A empresa não pode ser penalizada por causa da LO, pelo fato que tal Licença
não cabe ao transporte rodoviário municipal de acordo com a COEMA nº 162 de
02/02/2021, logo a SEMMA DO MUNICÍPIO DA LICITANTE NÃO FORNECE LO
PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO, e sim fornece somente Dispensa de Licença
Ambiental, sendo assim a CPL terá que entrar em consenso com a SEMMA, à
empresa cumpriu os itens 12.13 a 12.15; o item 14.7 FALA QUE A CONSULTA
SERÁ REALIZADA EM NOME DA EMPRESA E DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO,
o item 16.7 a empresa apresentou todas as certidões. Solicitamos ao Sr.
Pregoeiro que revise a documentação da empresa pois consta todas as
certidões/documentações exigidas no edital no nome da empresa e de seu sócio
majoritário, NÃO FOI EXIGIDO NO EDITAL DOCUMENTAÇÃO DE TODOS OS
SÓCIOS, SENDO SOMENTE DO SÓCIO MAJORITÁRIO, LOGO A EMPRESA
NÃO PODE SOFRER PENALIDADE PELO QUE NÃO CONSTA NO EDITAL. Tais
certidões que o Sr. Pregoeiro fala que não consta, estão sim todas anexadas ao
processo em nome da empresa e de seu sócio majoritário, como solicitado no
edital. Logo a empresa tem como prova judicialmente que cumpri todos os critérios
estabelecidos no edital, sendo que toda sua documentação foi anexada no portal.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

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

16/09/2021 - 12:11:05 A empresa B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA, por
intermédio de seu Sócio Majoritário, o Sr. Benedito
Barbosa da Silva, vem através do presente instrumento
apresentar seu pedido de recurso, em anexo.
defesa.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

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

20/09/2021 - 10:42 A EMPRESA TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA
EPP, VEM TEMPESTIVAMENTE APRESENTAR
CONTRARRAZÕES PARA OS ITENS: 0002, 0003,
0006, 0007, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016,
0017 E 0018. contrarrazoes TRANSPORTE
RODONORTE.pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:11:07 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pelas empresas B. DA
SILVA & M. FERREIRA e COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém-se as inabilitações das Recorrentes.
resposta ao recursos e contrarrazão.pdf.

0007 - SAINDO DO RAMAL PARAISO PERCORRENDO A PA 151, ATE AS
ESCOLAS DA VILA SANTA MARIA DO ICATU.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

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

13/09/2021 - 16:31:59 A empresa não pode ser penalizada por causa da LO, pelo fato que tal Licença
não cabe ao transporte rodoviário municipal de acordo com a COEMA nº 162 de
02/02/2021, logo a SEMMA DO MUNICÍPIO DA LICITANTE NÃO FORNECE LO
PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO, e sim fornece somente Dispensa de Licença
Ambiental, sendo assim a CPL terá que entrar em consenso com a SEMMA, à
empresa cumpriu os itens 12.13 a 12.15; o item 14.7 FALA QUE A CONSULTA
SERÁ REALIZADA EM NOME DA EMPRESA E DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO,
o item 16.7 a empresa apresentou todas as certidões. Solicitamos ao Sr.
Pregoeiro que revise a documentação da empresa pois consta todas as
certidões/documentações exigidas no edital no nome da empresa e de seu sócio
majoritário, NÃO FOI EXIGIDO NO EDITAL DOCUMENTAÇÃO DE TODOS OS
SÓCIOS, SENDO SOMENTE DO SÓCIO MAJORITÁRIO, LOGO A EMPRESA
NÃO PODE SOFRER PENALIDADE PELO QUE NÃO CONSTA NO EDITAL. Tais
certidões que o Sr. Pregoeiro fala que não consta, estão sim todas anexadas ao
processo em nome da empresa e de seu sócio majoritário, como solicitado no
edital. Logo a empresa tem como prova judicialmente que cumpri todos os critérios
estabelecidos no edital, sendo que toda sua documentação foi anexada no portal.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

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

16/09/2021 - 12:11:18 A empresa B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA, por
intermédio de seu Sócio Majoritário, o Sr. Benedito
Barbosa da Silva, vem através do presente instrumento
apresentar seu pedido de recurso, em anexo.
defesa.pdf.

Indeferido
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Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

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

20/09/2021 - 10:42 A EMPRESA TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA
EPP, VEM TEMPESTIVAMENTE APRESENTAR
CONTRARRAZÕES PARA OS ITENS: 0002, 0003,
0006, 0007, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016,
0017 E 0018. contrarrazoes TRANSPORTE
RODONORTE.pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:11:22 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pelas empresas B. DA
SILVA & M. FERREIRA e COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém-se as inabilitações das Recorrentes. .

0010 - SAINDO DO PORTO DA BALSA DO MERUU NA PA 151 ATÉ A ESCOLA
CENTRO EDUCACIONAL DANIEL NA VILA CARIPI.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

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

13/09/2021 - 16:32:25 A empresa não pode ser penalizada por causa da LO, pelo fato que tal Licença
não cabe ao transporte rodoviário municipal de acordo com a COEMA nº 162 de
02/02/2021, logo a SEMMA DO MUNICÍPIO DA LICITANTE NÃO FORNECE LO
PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO, e sim fornece somente Dispensa de Licença
Ambiental, sendo assim a CPL terá que entrar em consenso com a SEMMA, à
empresa cumpriu os itens 12.13 a 12.15; o item 14.7 FALA QUE A CONSULTA
SERÁ REALIZADA EM NOME DA EMPRESA E DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO,
o item 16.7 a empresa apresentou todas as certidões. Solicitamos ao Sr.
Pregoeiro que revise a documentação da empresa pois consta todas as
certidões/documentações exigidas no edital no nome da empresa e de seu sócio
majoritário, NÃO FOI EXIGIDO NO EDITAL DOCUMENTAÇÃO DE TODOS OS
SÓCIOS, SENDO SOMENTE DO SÓCIO MAJORITÁRIO, LOGO A EMPRESA
NÃO PODE SOFRER PENALIDADE PELO QUE NÃO CONSTA NO EDITAL. Tais
certidões que o Sr. Pregoeiro fala que não consta, estão sim todas anexadas ao
processo em nome da empresa e de seu sócio majoritário, como solicitado no
edital. Logo a empresa tem como prova judicialmente que cumpri todos os critérios
estabelecidos no edital, sendo que toda sua documentação foi anexada no portal.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

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

16/09/2021 - 12:11:31 A empresa B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA, por
intermédio de seu Sócio Majoritário, o Sr. Benedito
Barbosa da Silva, vem através do presente instrumento
apresentar seu pedido de recurso, em anexo.
defesa.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

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

20/09/2021 - 10:43 A EMPRESA TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA
EPP, VEM TEMPESTIVAMENTE APRESENTAR
CONTRARRAZÕES PARA OS ITENS: 0002, 0003,
0006, 0007, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016,
0017 E 0018. contrarrazoes TRANSPORTE
RODONORTE.pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:11:47 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pelas empresas B. DA
SILVA & M. FERREIRA e COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém-se as inabilitações das Recorrentes. .

0011 - SAINDO DA CIDADE SEGUINDO NA PA 407 ATÉ A ESCOLA CAETANO
CORREA LEÃO.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 1290 de 1392

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

13/09/2021 - 16:32:38 A empresa não pode ser penalizada por causa da LO, pelo fato que tal Licença
não cabe ao transporte rodoviário municipal de acordo com a COEMA nº 162 de
02/02/2021, logo a SEMMA DO MUNICÍPIO DA LICITANTE NÃO FORNECE LO
PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO, e sim fornece somente Dispensa de Licença
Ambiental, sendo assim a CPL terá que entrar em consenso com a SEMMA, à
empresa cumpriu os itens 12.13 a 12.15; o item 14.7 FALA QUE A CONSULTA
SERÁ REALIZADA EM NOME DA EMPRESA E DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO,
o item 16.7 a empresa apresentou todas as certidões. Solicitamos ao Sr.
Pregoeiro que revise a documentação da empresa pois consta todas as
certidões/documentações exigidas no edital no nome da empresa e de seu sócio
majoritário, NÃO FOI EXIGIDO NO EDITAL DOCUMENTAÇÃO DE TODOS OS
SÓCIOS, SENDO SOMENTE DO SÓCIO MAJORITÁRIO, LOGO A EMPRESA
NÃO PODE SOFRER PENALIDADE PELO QUE NÃO CONSTA NO EDITAL. Tais
certidões que o Sr. Pregoeiro fala que não consta, estão sim todas anexadas ao
processo em nome da empresa e de seu sócio majoritário, como solicitado no
edital. Logo a empresa tem como prova judicialmente que cumpri todos os critérios
estabelecidos no edital, sendo que toda sua documentação foi anexada no portal.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

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

16/09/2021 - 12:11:45 A empresa B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA, por
intermédio de seu Sócio Majoritário, o Sr. Benedito
Barbosa da Silva, vem através do presente instrumento
apresentar seu pedido de recurso, em anexo.
defesa.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

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

20/09/2021 - 10:44 A EMPRESA TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA
EPP, VEM TEMPESTIVAMENTE APRESENTAR
CONTRARRAZÕES PARA OS ITENS: 0002, 0003,
0006, 0007, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016,
0017 E 0018. contrarrazoes TRANSPORTE
RODONORTE.pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:12:02 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pelas empresas B. DA
SILVA & M. FERREIRA e COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém-se as inabilitações das Recorrentes. .

0012 - SAINDO DA VILA DE MAIAUATA ATE A ESCOLA CAETANO CORREA LEÃO.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

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

13/09/2021 - 16:32:48 A empresa não pode ser penalizada por causa da LO, pelo fato que tal Licença
não cabe ao transporte rodoviário municipal de acordo com a COEMA nº 162 de
02/02/2021, logo a SEMMA DO MUNICÍPIO DA LICITANTE NÃO FORNECE LO
PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO, e sim fornece somente Dispensa de Licença
Ambiental, sendo assim a CPL terá que entrar em consenso com a SEMMA, à
empresa cumpriu os itens 12.13 a 12.15; o item 14.7 FALA QUE A CONSULTA
SERÁ REALIZADA EM NOME DA EMPRESA E DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO,
o item 16.7 a empresa apresentou todas as certidões. Solicitamos ao Sr.
Pregoeiro que revise a documentação da empresa pois consta todas as
certidões/documentações exigidas no edital no nome da empresa e de seu sócio
majoritário, NÃO FOI EXIGIDO NO EDITAL DOCUMENTAÇÃO DE TODOS OS
SÓCIOS, SENDO SOMENTE DO SÓCIO MAJORITÁRIO, LOGO A EMPRESA
NÃO PODE SOFRER PENALIDADE PELO QUE NÃO CONSTA NO EDITAL. Tais
certidões que o Sr. Pregoeiro fala que não consta, estão sim todas anexadas ao
processo em nome da empresa e de seu sócio majoritário, como solicitado no
edital. Logo a empresa tem como prova judicialmente que cumpri todos os critérios
estabelecidos no edital, sendo que toda sua documentação foi anexada no portal.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

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

16/09/2021 - 12:11:58 A empresa B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA, por
intermédio de seu Sócio Majoritário, o Sr. Benedito
Barbosa da Silva, vem através do presente instrumento
apresentar seu pedido de recurso, em anexo.
defesa.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento
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23.829.190/0001-50 -
TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

20/09/2021 - 10:44 A EMPRESA TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA
EPP, VEM TEMPESTIVAMENTE APRESENTAR
CONTRARRAZÕES PARA OS ITENS: 0002, 0003,
0006, 0007, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016,
0017 E 0018. contrarrazoes TRANSPORTE
RODONORTE.pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:12:21 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pelas empresas B. DA
SILVA & M. FERREIRA e COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém-se as inabilitações das Recorrentes. .

0013 - SAINDO DO CONDOMINIO AÇAI LAR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE, 40
ALUNOS

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

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

13/09/2021 - 16:32:59 A empresa não pode ser penalizada por causa da LO, pelo fato que tal Licença
não cabe ao transporte rodoviário municipal de acordo com a COEMA nº 162 de
02/02/2021, logo a SEMMA DO MUNICÍPIO DA LICITANTE NÃO FORNECE LO
PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO, e sim fornece somente Dispensa de Licença
Ambiental, sendo assim a CPL terá que entrar em consenso com a SEMMA, à
empresa cumpriu os itens 12.13 a 12.15; o item 14.7 FALA QUE A CONSULTA
SERÁ REALIZADA EM NOME DA EMPRESA E DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO,
o item 16.7 a empresa apresentou todas as certidões. Solicitamos ao Sr.
Pregoeiro que revise a documentação da empresa pois consta todas as
certidões/documentações exigidas no edital no nome da empresa e de seu sócio
majoritário, NÃO FOI EXIGIDO NO EDITAL DOCUMENTAÇÃO DE TODOS OS
SÓCIOS, SENDO SOMENTE DO SÓCIO MAJORITÁRIO, LOGO A EMPRESA
NÃO PODE SOFRER PENALIDADE PELO QUE NÃO CONSTA NO EDITAL. Tais
certidões que o Sr. Pregoeiro fala que não consta, estão sim todas anexadas ao
processo em nome da empresa e de seu sócio majoritário, como solicitado no
edital. Logo a empresa tem como prova judicialmente que cumpri todos os critérios
estabelecidos no edital, sendo que toda sua documentação foi anexada no portal.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

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

16/09/2021 - 12:12:10 A empresa B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA, por
intermédio de seu Sócio Majoritário, o Sr. Benedito
Barbosa da Silva, vem através do presente instrumento
apresentar seu pedido de recurso, em anexo.
defesa.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

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

20/09/2021 - 10:45 A EMPRESA TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA
EPP, VEM TEMPESTIVAMENTE APRESENTAR
CONTRARRAZÕES PARA OS ITENS: 0002, 0003,
0006, 0007, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016,
0017 E 0018. contrarrazoes TRANSPORTE
RODONORTE.pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:12:37 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pelas empresas B. DA
SILVA & M. FERREIRA e COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém-se as inabilitações das Recorrentes. .

0014 - SAINDO DO CONDOMINIO AÇAI LAR ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE, 42
ALUNOS

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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30.993.942/0001-89 - B. DA
SILVA & M. FERREIRA
LTDA

13/09/2021 - 16:33:09 A empresa não pode ser penalizada por causa da LO, pelo fato que tal Licença
não cabe ao transporte rodoviário municipal de acordo com a COEMA nº 162 de
02/02/2021, logo a SEMMA DO MUNICÍPIO DA LICITANTE NÃO FORNECE LO
PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO, e sim fornece somente Dispensa de Licença
Ambiental, sendo assim a CPL terá que entrar em consenso com a SEMMA, à
empresa cumpriu os itens 12.13 a 12.15; o item 14.7 FALA QUE A CONSULTA
SERÁ REALIZADA EM NOME DA EMPRESA E DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO,
o item 16.7 a empresa apresentou todas as certidões. Solicitamos ao Sr.
Pregoeiro que revise a documentação da empresa pois consta todas as
certidões/documentações exigidas no edital no nome da empresa e de seu sócio
majoritário, NÃO FOI EXIGIDO NO EDITAL DOCUMENTAÇÃO DE TODOS OS
SÓCIOS, SENDO SOMENTE DO SÓCIO MAJORITÁRIO, LOGO A EMPRESA
NÃO PODE SOFRER PENALIDADE PELO QUE NÃO CONSTA NO EDITAL. Tais
certidões que o Sr. Pregoeiro fala que não consta, estão sim todas anexadas ao
processo em nome da empresa e de seu sócio majoritário, como solicitado no
edital. Logo a empresa tem como prova judicialmente que cumpri todos os critérios
estabelecidos no edital, sendo que toda sua documentação foi anexada no portal.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

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

16/09/2021 - 12:12:25 A empresa B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA, por
intermédio de seu Sócio Majoritário, o Sr. Benedito
Barbosa da Silva, vem através do presente instrumento
apresentar seu pedido de recurso, em anexo.
defesa.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

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

20/09/2021 - 10:45 A EMPRESA TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA
EPP, VEM TEMPESTIVAMENTE APRESENTAR
CONTRARRAZÕES PARA OS ITENS: 0002, 0003,
0006, 0007, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016,
0017 E 0018. contrarrazoes TRANSPORTE
RODONORTE.pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:12:52 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pelas empresas B. DA
SILVA & M. FERREIRA e COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém-se as inabilitações das Recorrentes. .

0015 - SAINDO DO COND.AÇAI LAR II ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

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

13/09/2021 - 16:33:18 A empresa não pode ser penalizada por causa da LO, pelo fato que tal Licença
não cabe ao transporte rodoviário municipal de acordo com a COEMA nº 162 de
02/02/2021, logo a SEMMA DO MUNICÍPIO DA LICITANTE NÃO FORNECE LO
PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO, e sim fornece somente Dispensa de Licença
Ambiental, sendo assim a CPL terá que entrar em consenso com a SEMMA, à
empresa cumpriu os itens 12.13 a 12.15; o item 14.7 FALA QUE A CONSULTA
SERÁ REALIZADA EM NOME DA EMPRESA E DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO,
o item 16.7 a empresa apresentou todas as certidões. Solicitamos ao Sr.
Pregoeiro que revise a documentação da empresa pois consta todas as
certidões/documentações exigidas no edital no nome da empresa e de seu sócio
majoritário, NÃO FOI EXIGIDO NO EDITAL DOCUMENTAÇÃO DE TODOS OS
SÓCIOS, SENDO SOMENTE DO SÓCIO MAJORITÁRIO, LOGO A EMPRESA
NÃO PODE SOFRER PENALIDADE PELO QUE NÃO CONSTA NO EDITAL. Tais
certidões que o Sr. Pregoeiro fala que não consta, estão sim todas anexadas ao
processo em nome da empresa e de seu sócio majoritário, como solicitado no
edital. Logo a empresa tem como prova judicialmente que cumpri todos os critérios
estabelecidos no edital, sendo que toda sua documentação foi anexada no portal.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

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

16/09/2021 - 12:12:39 A empresa B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA, por
intermédio de seu Sócio Majoritário, o Sr. Benedito
Barbosa da Silva, vem através do presente instrumento
apresentar seu pedido de recurso, em anexo.
defesa.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento
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23.829.190/0001-50 -
TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

20/09/2021 - 10:46 A EMPRESA TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA
EPP, VEM TEMPESTIVAMENTE APRESENTAR
CONTRARRAZÕES PARA OS ITENS: 0002, 0003,
0006, 0007, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016,
0017 E 0018. contrarrazoes TRANSPORTE
RODONORTE.pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:13:05 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pelas empresas B. DA
SILVA & M. FERREIRA e COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém-se as inabilitações das Recorrentes. .

0016 - SAINDO DO CONDOMINIO TICIANO MIRANDA ATE AS ESCOLAS DA
CIDADE.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

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

13/09/2021 - 16:33:29 A empresa não pode ser penalizada por causa da LO, pelo fato que tal Licença
não cabe ao transporte rodoviário municipal de acordo com a COEMA nº 162 de
02/02/2021, logo a SEMMA DO MUNICÍPIO DA LICITANTE NÃO FORNECE LO
PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO, e sim fornece somente Dispensa de Licença
Ambiental, sendo assim a CPL terá que entrar em consenso com a SEMMA, à
empresa cumpriu os itens 12.13 a 12.15; o item 14.7 FALA QUE A CONSULTA
SERÁ REALIZADA EM NOME DA EMPRESA E DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO,
o item 16.7 a empresa apresentou todas as certidões. Solicitamos ao Sr.
Pregoeiro que revise a documentação da empresa pois consta todas as
certidões/documentações exigidas no edital no nome da empresa e de seu sócio
majoritário, NÃO FOI EXIGIDO NO EDITAL DOCUMENTAÇÃO DE TODOS OS
SÓCIOS, SENDO SOMENTE DO SÓCIO MAJORITÁRIO, LOGO A EMPRESA
NÃO PODE SOFRER PENALIDADE PELO QUE NÃO CONSTA NO EDITAL. Tais
certidões que o Sr. Pregoeiro fala que não consta, estão sim todas anexadas ao
processo em nome da empresa e de seu sócio majoritário, como solicitado no
edital. Logo a empresa tem como prova judicialmente que cumpri todos os critérios
estabelecidos no edital, sendo que toda sua documentação foi anexada no portal.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

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

16/09/2021 - 12:12:51 A empresa B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA, por
intermédio de seu Sócio Majoritário, o Sr. Benedito
Barbosa da Silva, vem através do presente instrumento
apresentar seu pedido de recurso, em anexo.
defesa.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

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

20/09/2021 - 10:47 A EMPRESA TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA
EPP, VEM TEMPESTIVAMENTE APRESENTAR
CONTRARRAZÕES PARA OS ITENS: 0002, 0003,
0006, 0007, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016,
0017 E 0018. contrarrazoes TRANSPORTE
RODONORTE.pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:13:16 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pelas empresas B. DA
SILVA & M. FERREIRA e COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém-se as inabilitações das Recorrentes. .

0017 - SAINDO DA LOCALIDADE MOCAJATEUA ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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30.993.942/0001-89 - B. DA
SILVA & M. FERREIRA
LTDA

13/09/2021 - 16:33:37 A empresa não pode ser penalizada por causa da LO, pelo fato que tal Licença
não cabe ao transporte rodoviário municipal de acordo com a COEMA nº 162 de
02/02/2021, logo a SEMMA DO MUNICÍPIO DA LICITANTE NÃO FORNECE LO
PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO, e sim fornece somente Dispensa de Licença
Ambiental, sendo assim a CPL terá que entrar em consenso com a SEMMA, à
empresa cumpriu os itens 12.13 a 12.15; o item 14.7 FALA QUE A CONSULTA
SERÁ REALIZADA EM NOME DA EMPRESA E DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO,
o item 16.7 a empresa apresentou todas as certidões. Solicitamos ao Sr.
Pregoeiro que revise a documentação da empresa pois consta todas as
certidões/documentações exigidas no edital no nome da empresa e de seu sócio
majoritário, NÃO FOI EXIGIDO NO EDITAL DOCUMENTAÇÃO DE TODOS OS
SÓCIOS, SENDO SOMENTE DO SÓCIO MAJORITÁRIO, LOGO A EMPRESA
NÃO PODE SOFRER PENALIDADE PELO QUE NÃO CONSTA NO EDITAL. Tais
certidões que o Sr. Pregoeiro fala que não consta, estão sim todas anexadas ao
processo em nome da empresa e de seu sócio majoritário, como solicitado no
edital. Logo a empresa tem como prova judicialmente que cumpri todos os critérios
estabelecidos no edital, sendo que toda sua documentação foi anexada no portal.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

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

16/09/2021 - 12:13:05 A empresa B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA, por
intermédio de seu Sócio Majoritário, o Sr. Benedito
Barbosa da Silva, vem através do presente instrumento
apresentar seu pedido de recurso, em anexo.
defesa.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

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

20/09/2021 - 10:48 A EMPRESA TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA
EPP, VEM TEMPESTIVAMENTE APRESENTAR
CONTRARRAZÕES PARA OS ITENS: 0002, 0003,
0006, 0007, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016,
0017 E 0018. contrarrazoes TRANSPORTE
RODONORTE.pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:13:29 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pelas empresas B. DA
SILVA & M. FERREIRA e COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém-se as inabilitações das Recorrentes. .

0018 - SAINDO DA LOCALIDADE BRASILIA ATE AS ESCOLAS DA CIDADE.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

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

13/09/2021 - 16:33:44 A empresa não pode ser penalizada por causa da LO, pelo fato que tal Licença
não cabe ao transporte rodoviário municipal de acordo com a COEMA nº 162 de
02/02/2021, logo a SEMMA DO MUNICÍPIO DA LICITANTE NÃO FORNECE LO
PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO, e sim fornece somente Dispensa de Licença
Ambiental, sendo assim a CPL terá que entrar em consenso com a SEMMA, à
empresa cumpriu os itens 12.13 a 12.15; o item 14.7 FALA QUE A CONSULTA
SERÁ REALIZADA EM NOME DA EMPRESA E DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO,
o item 16.7 a empresa apresentou todas as certidões. Solicitamos ao Sr.
Pregoeiro que revise a documentação da empresa pois consta todas as
certidões/documentações exigidas no edital no nome da empresa e de seu sócio
majoritário, NÃO FOI EXIGIDO NO EDITAL DOCUMENTAÇÃO DE TODOS OS
SÓCIOS, SENDO SOMENTE DO SÓCIO MAJORITÁRIO, LOGO A EMPRESA
NÃO PODE SOFRER PENALIDADE PELO QUE NÃO CONSTA NO EDITAL. Tais
certidões que o Sr. Pregoeiro fala que não consta, estão sim todas anexadas ao
processo em nome da empresa e de seu sócio majoritário, como solicitado no
edital. Logo a empresa tem como prova judicialmente que cumpri todos os critérios
estabelecidos no edital, sendo que toda sua documentação foi anexada no portal.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

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

16/09/2021 - 12:13:22 A empresa B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA, por
intermédio de seu Sócio Majoritário, o Sr. Benedito
Barbosa da Silva, vem através do presente instrumento
apresentar seu pedido de recurso, em anexo.
defesa.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento
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23.829.190/0001-50 -
TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

20/09/2021 - 10:49 A EMPRESA TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA
EPP, VEM TEMPESTIVAMENTE APRESENTAR
CONTRARRAZÕES PARA OS ITENS: 0002, 0003,
0006, 0007, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016,
0017 E 0018. contrarrazoes TRANSPORTE
RODONORTE.pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:13:41 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pelas empresas B. DA
SILVA & M. FERREIRA e COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém-se as inabilitações das Recorrentes. .

0025 - DA GRAÇA VIANA, COMUNIDADE GALILEIA, SUMAÚMA E BOA
ESPERANÇA ATÉ O PORTO DA BALSA ESCOLA ELÁDIO LOBATO, TARDE

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:44:53 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:12:15 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:14:00 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pelas empresas B. DA
SILVA & M. FERREIRA e COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém-se as inabilitações das Recorrentes. .

0032 - SAINDO ABAIXO DA GRAÇA VIANA, PASSANDO PELO NOVO PARAISO
ESCOLA EMAÚS] ATÉ A ESCOLA MANOEL DA PAIXÃO E SILVA

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:45:30 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:12:34 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:14:28 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pelas empresas B. DA
SILVA & M. FERREIRA e COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém-se as inabilitações das Recorrentes. .
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0033 - SAINDO DO IGARAPÉ MAXI, DESCENDO O RIO MERUÚ, PASSANDO NA
ESCOLA MANOEL DA PAIXÃO E SILVA, ATÉ A VILA DO NOVO PARAÍSO ESCOLA
EMAÚS, MANHÃ

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:45:40 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:13:08 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:14:41 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pelas empresas B. DA
SILVA & M. FERREIRA e COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém-se as inabilitações das Recorrentes. .

0034 - SAINDO DO IGARAPÉ MAXI, DESCENDO O RIO MERUÚ, PASSANDO NA
ESCOLA MANOEL DA PAIXÃO E SILVA, ATÉ A VILA DO NOVO PARAÍSO ESCOLA
EMAÚS, TARDE

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:46:12 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:13:24 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:14:58 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pelas empresas B. DA
SILVA & M. FERREIRA e COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém-se as inabilitações das Recorrentes. .

0035 - SAINDO DA VILA DO NOVO PARAÍSO PASSANDO NA ESCOLA MANOEL DA
PAIXÃO E SILVA ATÉ A VILA DO ICATÚ SABERES DA TERRA

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:46:25 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:13:38 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:15:09 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pelas empresas B. DA
SILVA & M. FERREIRA e COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém-se as inabilitações das Recorrentes. .

0036 - SAINDO DO SUMAUMA,DESCENDO O RIO MERUÚ, PASSANDO PELA
IGREJA MONTE SINAI E RETORNA A ESCOLA BOA ESPERANÇA

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:46:33 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:13:56 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:15:27 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pelas empresas B. DA
SILVA & M. FERREIRA e COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém-se as inabilitações das Recorrentes. .

0037 - SAINDO DO PORTO DA ESTRADINHA DESCENDO NO RIO MERUÚ ATÉ A
ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:46:43 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento
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39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:14:11 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:16:30 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pelas empresas B. DA
SILVA & M. FERREIRA e COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém-se as inabilitações das Recorrentes. .

0038 - SAINDO DA PONTA DO LIMÃO, DESCENDO O RIO MERUÚ ATÉ A ESCOLA
SANTO ANTONIO DE PÁDUA

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:46:50 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:14:30 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:16:54 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pelas empresas B. DA
SILVA & M. FERREIRA e COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém-se as inabilitações das Recorrentes. .

0039 - SAINDO DO IGARAPÉ CARIPI, PASSANDO NO CASTANHAL ATÉ A ESCOLA
SANTO ANTONIO DE PÁDUA

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:46:58 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:14:46 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:17:08 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pelas empresas B. DA
SILVA & M. FERREIRA e COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém-se as inabilitações das Recorrentes. .
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0040 - SAINDO DO BAIXO MERUÚ PONTA DO LIMÃO , SEGUINDO NO RIO
MERUÚ ATÉ A ESCOLA SÃO SEBASTIÃO

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:47:05 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:15:00 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:17:23 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pelas empresas B. DA
SILVA & M. FERREIRA e COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém-se as inabilitações das Recorrentes. .

0081 - DO IGARAPÉ CASTANHAL SUBINDO NO RIO CAJÍ PASSANDO PELA
ESCOLA NOVA ALIANÇA ATÉ A VILA DE IGARAPEZINHO, TURNO MANHÃ

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:47:46 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:15:16 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:17:52 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pelas empresas B. DA
SILVA & M. FERREIRA e COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém-se as inabilitações das Recorrentes. .

0082 - DA COMUNIDADE SANTO ANTONIO PASSANDO PELO FELIPEQUARA,
SÃO JOÃO CHEGANDO A VILA IGARAPEZINHO ESCOLA NS NAZARÉ, TURNO
MANHÃ

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:47:51 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:15:29 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:18:08 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pelas empresas B. DA
SILVA & M. FERREIRA e COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém-se as inabilitações das Recorrentes. .

0083 - DO IGARAPÉ CASTANHAL SUBINDO NO RIO CAJÍ PASSANDO PELA
ESCOLA NOVA ALIANÇA ATÉ A VILA DE IGARAPEZINHO, TURNO TARDE

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:47:58 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:15:42 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:19:28 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela empresa
COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém a inabilitação da Recorrente. .

0084 - DA COMUNIDADE SANTO ANTONIO PASSANDO PELO FELIPEQUARA,
SÃO JOÃO CHEGANDO A VILA IGARAPEZINHO ESCOLA NS NAZARÉ, TURNO
TARDE

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:48:04 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento
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39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:15:57 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:19:49 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela empresa
COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém a inabilitação da Recorrente. .

0086 - DO ALTO ICARUÇAUA, SAINDO DO RIO CAJÍ ATÉ A VILA DE
IGARAPÉZINHO A ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ IGARAPEZINHO,
TURNO tarde

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:48:11 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:16:16 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:20:06 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela empresa
COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém a inabilitação da Recorrente. .

0091 - SAINDO DA COMUNIDADE NOVA ALIANÇA ATÉ A ESCOLA SÃO JOAQUIM,
TURNO TARDE

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:48:41 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:16:31 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:20:32 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela empresa
COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém a inabilitação da Recorrente. .
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0092 - SAINDO DO ALTO ICARUÇAUA SEGUINDO ATÉ A PARTE DE BAIXO DO
RIO E RETORNANDO ATÉ A ESCOLA JESUS DE NAZARÉ

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:48:47 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:16:46 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:20:50 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela empresa
COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém a inabilitação da Recorrente. .

0095 - DO INÍCIO DO ALTO MURUTIPUCU, ENTRANDO NO ACAPUTEUA E
RETORNANDO ATÉ A ESCOLA ÁLVARO VARGES DE ARAÚJO

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:48:59 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:17:03 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:21:16 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela empresa
COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém a inabilitação da Recorrente. .

0108 - SAINDO DO TUCUMANDUBAZINHO, PASSANDO PELO RIO VILHENA,
SEGUINDO NO CAMARÃO QUARA ATÉ A VILA MAIAUATÁ

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:49:20 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido
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Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:17:19 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:22:09 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela empresa
COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém a inabilitação da Recorrente. .

0109 - SAINDO DA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO DO MÉDIO MAIAUATÁ
ATÉ A VILA MAIAUATA

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:49:26 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:17:34 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:22:29 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela empresa
COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém a inabilitação da Recorrente. .

0110 - SAINDO DO RIO JAPURETÊ PASSANDO PELA VILA SIRIUBA, VILA
CARNEIRO ATÉ A VILA MAIAUATÁ

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:49:37 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:17:46 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa
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05/10/2021 - 11:22:51 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela empresa
COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém a inabilitação da Recorrente. .

0111 - SAINDO DA FOZ DO RIO IGARAPÉ SANTANA, VILA ANGELINO ATÉ A VILA
MAIAUATÁ

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:50:12 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:18:01 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:23:58 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela empresa
COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém a inabilitação da Recorrente. .

0112 - SAINDO DO RIO IGARAPÉ SANTANA ATÉ A VILA MAIAUATÁ

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:50:03 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:18:16 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:26:32 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela empresa
COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém a inabilitação da Recorrente. .

0113 - SAINDO DA ILHA URUÁ ATÉ A VILA MAIAUATÁ

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:50:33 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido
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Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:18:29 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:26:46 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela empresa
COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém a inabilitação da Recorrente. .

0114 - SAINDO DA COSTA MARATAUIRA, ASSEMBLEIA DE DEUS, ENTRANDO NO
RIO BIRIBATUBA E RETORNANDO ATE A VILA MAIAUATA

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:50:39 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:18:44 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:27:00 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela empresa
COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém a inabilitação da Recorrente. .

0115 - SAINDO DO RIO JAPURETE PASSANDO PELA COMUNIDADE BUÇUA ATÉ
A VILA MAIAUATA, TURNO MANHÃ

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:50:47 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:18:58 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa
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05/10/2021 - 11:27:13 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela empresa
COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém a inabilitação da Recorrente. .

0116 - SAINDO DO RIO MAIUIRA ATÉ A VILA MAIAUATA

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:50:53 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:19:11 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:27:26 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela empresa
COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém a inabilitação da Recorrente. .

0117 - SAINDO DO INÍCIO DO RIO MAMANGALZINHO ATÉ A VILA MAIAUATA

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:50:59 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:19:26 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:27:45 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela empresa
COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém a inabilitação da Recorrente. .

0118 - SAINDO DO MÉDIO MAMANGALZINHO PRÓXIMO DA ESCOLA NOSSA
SENHORA DE NAZARÉ ATÉ A VILA MAIAUATA

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:51:06 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido
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Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:19:39 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:28:04 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela empresa
COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém a inabilitação da Recorrente. .

0119 - SAINDO DO RIO JAPURETÊ PASSANDO PELA VILA SIRIUBA, VILA
CARNEIRO ATÉ A VILA MAIAUATÁ, TURNO TARDE

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:51:13 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:20:02 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:28:19 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela empresa
COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém a inabilitação da Recorrente. .

0120 - SAINDO DO RIO SÃO BENTO, PASSANDO O RIO URUÁ, CORRE MÃO ATÉ
A VILA MAIAUATA

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:51:20 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:20:24 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa
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05/10/2021 - 11:28:41 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela empresa
COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém a inabilitação da Recorrente. .

0121 - SAINDO DO RIO CAMARÃO QUARA PASSANDO PELA IGREJA MARANATÁ
ATÉ A VILA MAIAUATA

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:51:39 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:20:42 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:29:01 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela empresa
COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém a inabilitação da Recorrente. .

0130 - SAINDO DO ACARAJÓ PASSANDO NO ITAMIMBUCA, CHEGANDAO ATÉ A
ILHA DO URUAZINHO E RETORNADO ATÉ A ESCOLA DO CORRE MÃO, TURNO
MANHÃ

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:51:47 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:20:56 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:29:18 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela empresa
COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém a inabilitação da Recorrente. .

0131 - SAINDO DA COSTA DO URUÁ, ENTRANDO PELO RIO CORRE MÃO ATÉ A
ESCOLA CORRE MÃO, TURNO TARDE

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 1309 de 1392

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:52:21 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:21:43 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:29:41 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela empresa
COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém a inabilitação da Recorrente. .

0132 - SAINDO DO ACARAJÓ PASSANDO NO ITAMIMBUCA, CHEGANDAO ATÉ A
ILHA DO URUAZINHO E RETORNADO ATÉ A ESCOLA DO CORRE MÃO, TURNO
TARDE

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:52:29 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:21:56 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:30:08 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela empresa
COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém a inabilitação da Recorrente. .

0133 - SAINDO DO BAIXO SÃO LOURENÇO, PASSANDO PELO SOROROCA
ENTRANDO NO FURO DO PAJÉ ATÉ A ESCOLA MANOEL PATRICIO, TURNO
MANHÃ

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:52:36 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento
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39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:22:12 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:30:49 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela empresa
COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém a inabilitação da Recorrente. .

0134 - SAINDO DO BAIXO SÃO LOURENÇO, PASSANDO PELO SOROROCA
ENTRANDO NO FURO DO PAJÉ ATÉ A ESCOLA MANOEL PATRICIO, TURNO
TARDE

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:52:44 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:22:27 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:31:23 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela empresa
COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém a inabilitação da Recorrente. .

0135 - SAINDO INÍCIO DO RIO SÃO LOURENÇO SEGUINDO POR ESTE ATÉ A
ESCOLA MANOEL PATRÍCIO

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:52:51 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:22:43 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:31:45 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela empresa
COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém a inabilitação da Recorrente. .
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0136 - SAINDO DO FURO DO PAJÉ, ENTRADO NO IGARAPÉ DA MUNDICA,
SEGUINDO NO RIO SÃO LOURENÇO PRÓXIMO AO BRAÇO E RETORNANDO ATÉ
A ESCOLA MANOEL PATRÍCIO

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:52:56 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:23:07 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:32:02 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela empresa
COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém a inabilitação da Recorrente. .

0137 - SAINDO ABAIXO DA BOA UNIÃO, PASSANDO PELA ASSEMBLÉIA DE DEUS
MONTE SINAI ATÉ A ESCOLA NEUZA RODRIGUES, TURNO MANHÃ

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:53:03 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:23:24 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:32:16 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela empresa
COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém a inabilitação da Recorrente. .

0138 - SAINDO ABAIXO DA BOA UNIÃO, PASSANDO PELA ASSEMBLÉIA DE DEUS
MONTE SINAI ATÉ A ESCOLA NEUZA RODRIGUES, TURNO TARDE

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:53:15 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:23:39 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:32:53 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela empresa
COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém a inabilitação da Recorrente. .

0139 - SAINDO DO RIO SÃO MARTINHO ATÉ A ESCOLA NEUZA RODRIGUES

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:53:21 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:23:53 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:34:09 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela empresa
COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém a inabilitação da Recorrente. .

0140 - SAINDO DO RIO MAIAUATÁ ENTRANDO NO RIO SÃO DOMIGOS VILA
OLIVA, ATÉ A ESCOLA NEUZA RODRIGUES

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:53:27 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:24:07 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido
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Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:34:30 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela empresa
COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém a inabilitação da Recorrente. .

0141 - SAINDO DA BOCA DO RIO MAIAUATA ENTRANDO NO RIO MAIUIRA ATÉ A
ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, SEGUINDO ATÉ O FINAL DO RIO
MAIUIRA E RETORNANDO A REFERIDA ESCOLA, TURNO MANHÃ

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:53:41 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:24:24 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:34:49 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela empresa
COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém a inabilitação da Recorrente. .

0142 - SAINDO DA BOCA DO RIO MAIAUATA ENTRANDO NO RIO MAIUIRA ATÉ A
ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, SEGUINDO ATÉ O FINAL DO RIO
MAIUIRA E RETORNANDO A REFERIDA ESCOLA, TURNO TARDE

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:53:56 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:24:39 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:35:13 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela empresa
COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém a inabilitação da Recorrente. .

0145 - SAINDO DA MARGEM DO RIO MAIAUATÁ, ENTRANDO NO RIO
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MAMANGAUZINHO ATÉ A ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, TURNO
MANHÃ

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:54:10 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:24:58 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:35:30 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela empresa
COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém a inabilitação da Recorrente. .

0147 - SAINDO DA MARGEM DO RIO MAIAUATÁ, ENTRANDO NO IGARAPÉ
SANTANA ATÉ O BRAÇO DO SANTANA E RETORNA A ESCOLA NOSSA
SENHORA SANTANA

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:54:17 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:25:11 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:35:46 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela empresa
COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém a inabilitação da Recorrente. .

0148 - SAINDO DA MARGEM DO RIO MAIAUATÁ, ENTRANDO NO IGARAPÉ
SANTANA ATÉ A COMUNIDADE SÃO BENEDITO E RETORNA A ESCOLA NOSSA
SENHORA SANTANA

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:54:34 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido
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Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:25:31 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:36:26 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela empresa
COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém a inabilitação da Recorrente. .

0184 - SAINDO DO RIO ITAMIMBUCA PROXIMO A COMUNIDADE SANTA MARIA,
PASSANDO NA BOCA DO CAIA ATÉ A ESCOLA CAETANO CORREA LEÃO

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:54:57 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:27:52 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:37:44 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela empresa
COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém a inabilitação da Recorrente. .

0185 - SAINDO DO RIO ITAMIMBUCA, ENTRANDO NO ACARAJÓ E RETORNANDO
ATÉ A ESCOLA CAETANO CORRÊA LEÃO

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:55:13 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:28:17 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa
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05/10/2021 - 11:38:02 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela empresa
COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém a inabilitação da Recorrente. .

0186 - DA BOCA DO FURO DO MAMANGALZINHO, MAMANGAL GRANDE,
ENTRANDO NO RIO SANTO ANTONIO ATÉ A ESCOLA CAETANO CORRÊA LEÃO

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:55:31 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:28:31 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:38:24 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela empresa
COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém a inabilitação da Recorrente. .

0187 - SAINDO DO ITAMIMBUCA DAS PROXIMIDADES DA ESCOLA SÃO MIGUEL,
SEGUINDO PELO FURO DO SUSPIRO ATÉ A ESCOLA CAETANO CORRÊA LEÃO

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:55:37 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:28:47 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:38:47 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela empresa
COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém a inabilitação da Recorrente. .

0206 - SAINDO DA BOCA DO IGARAPÉ JOÃO RIBEIRO, PASSANDO NO CARIÁ,
BOCA DO RIOZINHO ATÉ A ESCOLA PADRE PEDRO HERMES. TURNO TARDE

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:56:04 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:29:00 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:39:01 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela empresa
COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém a inabilitação da Recorrente. .

0207 - SAINDO DO CAIAZINHO, VILA SIRIUBA, ATRAVESSANDO AO PRAIÃO, ATÉ
A ESCOLA SÃO MIGUEL ANEXO

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:56:10 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:29:13 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:39:18 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela empresa
COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém a inabilitação da Recorrente. .

0208 - SAINDO DO RIOZINHO PASSANDO PELA ESPERA ATÉA ESCOLA SÃO
ROQUE

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

13/09/2021 - 16:56:16 Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por
inconsistência com a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento
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39.823.979/0001-33 -
COOPERATIVA DOS
BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-
MIRI-COOPERBARQ

16/09/2021 - 16:29:27 A COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI -
COOPERBARQ, apresenta seu recurso. defesa.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/10/2021 - 11:39:31 Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela empresa
COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém a inabilitação da Recorrente. .

Chat
Data Apelido Frase

02/09/2021 - 09:38:43 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

02/09/2021 - 09:58:05 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

02/09/2021 - 09:58:08 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art.
31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

02/09/2021 - 09:58:08 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

02/09/2021 - 10:01:29 Pregoeiro bom dia, senhores licitantes estamos iniciando a sessão, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2021-FME-SRP

02/09/2021 - 10:03:49 Sistema O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:03:49 Sistema O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:03:49 Sistema O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:03:49 Sistema O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:03:49 Sistema O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:03:49 Sistema O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:03:49 Sistema O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:03:49 Sistema O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:03:49 Sistema O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:03:49 Sistema O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:09:02 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:09:02 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/09/2021 - 10:09:02 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:09:02 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/09/2021 - 10:09:02 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:09:02 Sistema O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/09/2021 - 10:09:02 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:09:02 Sistema O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/09/2021 - 10:09:02 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:09:02 Sistema O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/09/2021 - 10:09:02 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:09:02 Sistema O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/09/2021 - 10:09:02 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:09:02 Sistema O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/09/2021 - 10:09:02 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:09:02 Sistema O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/09/2021 - 10:09:02 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:09:02 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:09:27 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:09:27 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/09/2021 - 10:09:27 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:09:27 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/09/2021 - 10:09:27 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:09:27 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/09/2021 - 10:09:27 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:09:27 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/09/2021 - 10:09:27 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
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02/09/2021 - 10:09:27 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/09/2021 - 10:09:27 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:09:27 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/09/2021 - 10:09:27 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:09:27 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/09/2021 - 10:09:27 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:09:27 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/09/2021 - 10:09:27 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:09:27 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:09:27 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/09/2021 - 10:15:52 Sistema O item 0026 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:16:47 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 0,57 para o item 0015 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

02/09/2021 - 10:17:25 Sistema O item 0023 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:17:25 Sistema O item 0025 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:17:33 Sistema O item 0024 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:19:23 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 1,00 para o item 0029 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

02/09/2021 - 10:20:34 Sistema O item 0015 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:20:39 Sistema O item 0029 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:21:01 Sistema O item 0020 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:21:10 Sistema O item 0019 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:22:54 Sistema O item 0013 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:23:03 Sistema O item 0011 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:23:15 Sistema O item 0012 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:23:26 Sistema O item 0014 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:24:10 Sistema O item 0004 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:25:33 Sistema O item 0027 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:25:59 Sistema O item 0022 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:26:20 Sistema O item 0005 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:29:34 Sistema O item 0001 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:30:29 Sistema O item 0021 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:31:33 Sistema O item 0008 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:32:56 Sistema O item 0016 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:33:17 Sistema O item 0018 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:33:31 Sistema O item 0017 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:36:00 Sistema O item 0009 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:39:08 Pregoeiro Senhores Licitante cuidado nos valores lançados em suas propostas, que é interpretado como liberalidade da
empresa. Não podendo a empresa vencedora do certame alegar, posteriormente, ter se equivocado, tendo
que suportar o ônus de sua proposta durante a contratação

02/09/2021 - 10:39:13 Sistema O item 0028 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:39:40 Sistema O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:39:40 Sistema O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:39:40 Sistema O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:39:40 Sistema O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:39:40 Sistema O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:39:40 Sistema O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:39:40 Sistema O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:39:40 Sistema O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:39:40 Sistema O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:39:40 Sistema O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:39:59 Sistema O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:39:59 Sistema O item 0042 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:39:59 Sistema O item 0043 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:39:59 Sistema O item 0044 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:39:59 Sistema O item 0045 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:39:59 Sistema O item 0046 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:39:59 Sistema O item 0047 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:39:59 Sistema O item 0048 foi aberto pelo pregoeiro.
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02/09/2021 - 10:39:59 Sistema O item 0049 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:39:59 Sistema O item 0050 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:40:17 Sistema O item 0051 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:40:17 Sistema O item 0052 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:40:17 Sistema O item 0053 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:40:17 Sistema O item 0054 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:40:17 Sistema O item 0055 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:40:17 Sistema O item 0056 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:40:17 Sistema O item 0057 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:40:17 Sistema O item 0058 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:40:17 Sistema O item 0059 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:40:17 Sistema O item 0060 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:40:31 Sistema O item 0030 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:40:35 Sistema O item 0061 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:40:35 Sistema O item 0062 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:40:35 Sistema O item 0063 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:40:35 Sistema O item 0064 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:40:35 Sistema O item 0065 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:40:35 Sistema O item 0066 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:40:35 Sistema O item 0067 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:40:35 Sistema O item 0068 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:40:35 Sistema O item 0069 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:40:35 Sistema O item 0070 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:43:58 Sistema O item 0010 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:49:32 Pregoeiro SENHORES LICITANTES, SERÃO DESCLASSICADAS AS PROPOSTAS COM OS VALORES
CONSIDERADOS INEXEQUIVEL

02/09/2021 - 10:49:41 Sistema O item 0031 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:49:55 Sistema O item 0036 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:50:00 Sistema O item 0042 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:50:00 Sistema O item 0043 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:50:00 Sistema O item 0044 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:50:00 Sistema O item 0045 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:50:00 Sistema O item 0046 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:50:00 Sistema O item 0047 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:50:00 Sistema O item 0048 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:50:00 Sistema O item 0049 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:50:03 Sistema O item 0037 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:50:20 Sistema O item 0051 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:50:20 Sistema O item 0052 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:50:20 Sistema O item 0053 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:50:23 Sistema O item 0054 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:50:28 Sistema O item 0055 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:50:31 Sistema O item 0056 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:50:38 Sistema O item 0039 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:50:38 Sistema O item 0057 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:50:40 Sistema O item 0058 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:50:50 Sistema O item 0040 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:52:30 Sistema O item 0032 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:53:05 Sistema O item 0041 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:53:23 Sistema O item 0059 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:53:27 Sistema O item 0060 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:54:55 Sistema O item 0033 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:55:07 Sistema O item 0050 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:55:09 Sistema O item 0034 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:55:16 Sistema O item 0035 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:55:33 Sistema O item 0038 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:59:41 Sistema O item 0071 foi aberto pelo pregoeiro.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 1321 de 1392

02/09/2021 - 10:59:41 Sistema O item 0072 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:59:41 Sistema O item 0073 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:59:41 Sistema O item 0074 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:59:41 Sistema O item 0075 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:59:41 Sistema O item 0076 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:59:41 Sistema O item 0077 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:59:41 Sistema O item 0078 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:59:41 Sistema O item 0079 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:59:41 Sistema O item 0080 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 11:00:47 Pregoeiro Alertamos aos senhores, também, como órgão fiscalizador de todas as obrigações contratuais, o cuidado nos
valores lançados em suas propostas, que é interpretado como liberalidade da empresa. Não podendo a
empresa vencedora do certame alegar, posteriormente, ter se equivocado, tendo que suportar o ônus de sua
proposta durante a contratação, sob pena de responsabilização, nos termos da legislação vigente.

02/09/2021 - 11:01:31 Sistema O item 0069 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:01:35 Sistema O item 0070 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:02:31 Sistema O item 0067 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:05:52 Sistema O item 0062 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:06:00 Sistema O item 0061 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:06:04 Sistema O item 0063 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:06:16 Sistema O item 0064 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:07:08 Sistema O item 0081 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 11:07:08 Sistema O item 0082 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 11:07:08 Sistema O item 0083 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 11:07:08 Sistema O item 0084 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 11:07:08 Sistema O item 0085 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 11:07:08 Sistema O item 0086 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 11:07:08 Sistema O item 0087 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 11:07:08 Sistema O item 0088 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 11:07:08 Sistema O item 0089 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 11:07:08 Sistema O item 0090 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 11:07:09 Sistema O item 0068 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:08:26 Sistema O item 0066 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:08:33 Sistema O item 0065 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:09:42 Sistema O item 0071 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:09:42 Sistema O item 0072 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:09:42 Sistema O item 0073 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:09:42 Sistema O item 0080 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:09:44 Sistema O item 0079 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:09:54 Sistema O item 0077 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:09:54 Sistema O item 0078 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:10:00 Sistema O item 0076 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:10:03 Sistema O item 0075 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:11:30 Sistema O item 0002 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:12:15 Sistema O item 0074 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:18:28 Sistema O item 0091 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 11:18:28 Sistema O item 0092 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 11:18:28 Sistema O item 0092 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/09/2021 - 11:18:28 Sistema O item 0093 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 11:18:28 Sistema O item 0094 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 11:18:28 Sistema O item 0095 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 11:18:28 Sistema O item 0096 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 11:18:28 Sistema O item 0097 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 11:18:28 Sistema O item 0098 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 11:18:28 Sistema O item 0099 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 11:18:28 Sistema O item 0100 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 11:19:02 Sistema O item 0090 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:19:08 Sistema O item 0089 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:19:14 Sistema O item 0088 foi encerrado.
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02/09/2021 - 11:19:20 Sistema O item 0087 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:19:50 Sistema O item 0085 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:20:22 Pregoeiro Nos termos do art. 49, V, do Decreto 10.024/2019, e do art. 7º da Lei 10.520/2002, o fornecedor que não
mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar pelo prazo de até 5 (cinco) anos, razão pela
qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!

02/09/2021 - 11:22:48 Pregoeiro Repito: o licitante que deixar de entregar ou desistir da proposta (ainda que atualizada após a fase de
lances), ensejar o retardamento da licitação, não apresentar a documentação exigida, poderá ser sofrer
penalidade de IMPEDIMENTO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR e suspensão do SICAF e com o
Município de Igarape Miri, por período de até 5 anos

02/09/2021 - 11:23:03 Sistema O item 0081 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:23:12 Sistema O item 0082 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:23:21 Sistema O item 0083 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:24:15 Sistema O item 0006 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:24:46 Sistema O item 0007 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:25:07 Sistema O item 0003 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:28:56 Sistema O item 0084 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:29:05 Sistema O item 0099 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:29:26 Sistema O item 0100 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:29:38 Sistema O item 0086 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:32:30 Sistema O item 0093 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:32:57 Sistema O item 0101 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 11:32:57 Sistema O item 0102 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 11:32:57 Sistema O item 0103 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 11:32:57 Sistema O item 0104 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 11:32:57 Sistema O item 0105 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 11:32:57 Sistema O item 0106 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 11:32:57 Sistema O item 0107 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 11:32:57 Sistema O item 0108 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 11:32:57 Sistema O item 0109 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 11:32:57 Sistema O item 0110 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 11:33:42 Sistema O item 0091 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:33:48 Sistema O item 0092 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:34:19 Sistema O item 0095 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:36:25 Sistema O item 0096 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:36:31 Sistema O item 0094 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:36:34 Sistema O item 0097 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:36:40 Sistema O item 0098 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:44:07 Sistema O item 0111 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 11:44:07 Sistema O item 0112 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 11:44:07 Sistema O item 0113 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 11:44:07 Sistema O item 0114 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 11:44:07 Sistema O item 0115 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 11:44:07 Sistema O item 0116 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 11:44:07 Sistema O item 0117 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 11:44:07 Sistema O item 0118 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 11:44:07 Sistema O item 0119 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 11:44:07 Sistema O item 0120 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 11:45:27 Sistema O item 0101 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:45:42 Sistema O item 0106 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:45:48 Sistema O item 0107 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:46:06 Sistema O item 0104 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:46:09 Sistema O item 0105 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:47:00 Sistema O item 0103 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:47:03 Sistema O item 0102 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:55:39 Sistema O item 0110 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:55:46 Sistema O item 0109 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:55:48 Sistema O item 0108 foi encerrado.

02/09/2021 - 12:03:05 Sistema O item 0118 foi encerrado.

02/09/2021 - 12:03:50 Sistema O item 0119 foi encerrado.
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02/09/2021 - 12:03:53 Sistema O item 0120 foi encerrado.

02/09/2021 - 12:03:56 Sistema O item 0117 foi encerrado.

02/09/2021 - 12:04:42 Pregoeiro Senhores Licitantes, após finalizar os lances, estaremos SUSPENDENDO a sessão para o intervalo do
almoço, retornaremos novamente às 14h00

02/09/2021 - 12:05:05 Sistema O item 0111 foi encerrado.

02/09/2021 - 12:09:00 Sistema O item 0113 foi encerrado.

02/09/2021 - 12:09:21 Sistema O item 0115 foi encerrado.

02/09/2021 - 12:25:02 Sistema O item 0112 foi encerrado.

02/09/2021 - 12:25:05 Sistema O item 0114 foi encerrado.

02/09/2021 - 12:25:08 Sistema O item 0116 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:03:50 Pregoeiro Boa Tarde Senhores Licitantes, vamos prosseguir com a fase de lance

02/09/2021 - 14:05:30 Pregoeiro Alertamos mais uma vez aos senhores, o cuidado nos valores lançados em suas propostas, que é
interpretado como liberalidade da empresa. Não podendo a empresa vencedora do certame alegar,
posteriormente, ter se equivocado, tendo que suportar o ônus de sua proposta durante a contratação, sob
pena de responsabilização, nos termos da legislação vigente

02/09/2021 - 14:05:50 Pregoeiro Como se sabe, a Lei de Licitações, em seu art. 48, inciso II, prevê a desclassificação de propostas contendo
preços inexequíveis, assim considerados aqueles que 1Cnão se revelam capazes de possibilitar a alguém
uma retribuição financeira mínima (ou compatível) em relação aos encargos que terá de assumir
contratualmente 1D

02/09/2021 - 14:06:41 Sistema O item 0121 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:06:41 Sistema O item 0122 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:06:41 Sistema O item 0123 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:06:41 Sistema O item 0124 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:06:41 Sistema O item 0125 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:06:41 Sistema O item 0126 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:06:41 Sistema O item 0127 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:06:41 Sistema O item 0128 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:06:41 Sistema O item 0129 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:06:41 Sistema O item 0130 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:06:53 Sistema O item 0131 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:06:53 Sistema O item 0132 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:06:53 Sistema O item 0133 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:06:53 Sistema O item 0134 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:06:53 Sistema O item 0135 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:06:53 Sistema O item 0136 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:06:53 Sistema O item 0137 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:06:53 Sistema O item 0138 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:06:53 Sistema O item 0139 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:06:53 Sistema O item 0140 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:13:07 Sistema O item 0141 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:13:07 Sistema O item 0142 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:13:07 Sistema O item 0143 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:13:07 Sistema O item 0144 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:13:07 Sistema O item 0145 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:13:07 Sistema O item 0146 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:13:07 Sistema O item 0147 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:13:07 Sistema O item 0148 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:13:07 Sistema O item 0149 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:13:07 Sistema O item 0150 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:17:11 Sistema O item 0122 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:17:14 Sistema O item 0123 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:17:20 Sistema O item 0124 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:17:26 Sistema O item 0125 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:17:29 Sistema O item 0126 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:17:35 Sistema O item 0127 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:17:41 Sistema O item 0128 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:20:06 Sistema O item 0151 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:20:06 Sistema O item 0152 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:20:06 Sistema O item 0153 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:20:06 Sistema O item 0154 foi aberto pelo pregoeiro.
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02/09/2021 - 14:20:06 Sistema O item 0155 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:20:06 Sistema O item 0156 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:20:06 Sistema O item 0157 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:20:06 Sistema O item 0158 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:20:06 Sistema O item 0159 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:20:06 Sistema O item 0160 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:21:54 Sistema O item 0121 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:23:03 Sistema O item 0140 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:23:09 Sistema O item 0143 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:23:09 Sistema O item 0144 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:23:15 Sistema O item 0146 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:23:33 Sistema O item 0149 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:23:36 Sistema O item 0150 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:24:07 Sistema O item 0145 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:26:10 Sistema O item 0142 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:26:58 Sistema O item 0131 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:28:11 Sistema O item 0141 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:29:35 Sistema O item 0129 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:29:52 Sistema O item 0161 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:29:52 Sistema O item 0162 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:29:52 Sistema O item 0163 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:29:52 Sistema O item 0164 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:29:52 Sistema O item 0165 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:29:52 Sistema O item 0166 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:29:52 Sistema O item 0167 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:29:52 Sistema O item 0168 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:29:52 Sistema O item 0169 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:29:52 Sistema O item 0170 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:30:08 Sistema O item 0151 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:30:17 Sistema O item 0152 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:32:03 Sistema O item 0133 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:32:57 Sistema O item 0157 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:33:04 Sistema O item 0156 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:33:07 Sistema O item 0155 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:33:12 Sistema O item 0154 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:33:18 Sistema O item 0153 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:34:15 Sistema O item 0135 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:34:19 Sistema O item 0134 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:36:55 Sistema O item 0132 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:37:20 Sistema O item 0171 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:37:20 Sistema O item 0172 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:37:20 Sistema O item 0173 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:37:20 Sistema O item 0174 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:37:20 Sistema O item 0175 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:37:20 Sistema O item 0176 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:37:20 Sistema O item 0177 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:37:20 Sistema O item 0178 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:37:20 Sistema O item 0179 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:37:20 Sistema O item 0180 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:39:44 Sistema O item 0130 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:39:52 Sistema O item 0181 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:39:52 Sistema O item 0182 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:39:52 Sistema O item 0183 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:39:52 Sistema O item 0184 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:39:52 Sistema O item 0185 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:39:52 Sistema O item 0186 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:39:52 Sistema O item 0187 foi aberto pelo pregoeiro.
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02/09/2021 - 14:39:52 Sistema O item 0188 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:39:52 Sistema O item 0189 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:39:52 Sistema O item 0190 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:39:53 Sistema O item 0161 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:39:53 Sistema O item 0162 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:39:53 Sistema O item 0163 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:39:53 Sistema O item 0164 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:39:56 Sistema O item 0165 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:39:59 Sistema O item 0166 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:40:08 Sistema O item 0168 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:40:11 Sistema O item 0169 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:40:17 Sistema O item 0167 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:40:20 Sistema O item 0170 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:43:14 Sistema O item 0191 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:43:14 Sistema O item 0192 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:43:14 Sistema O item 0193 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:43:14 Sistema O item 0194 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:43:14 Sistema O item 0195 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:43:14 Sistema O item 0196 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:43:14 Sistema O item 0197 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:43:14 Sistema O item 0198 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:43:14 Sistema O item 0199 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:43:14 Sistema O item 0200 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:48:10 Sistema O item 0180 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:48:13 Sistema O item 0179 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:48:16 Sistema O item 0178 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:48:22 Sistema O item 0177 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:48:25 Sistema O item 0176 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:48:28 Sistema O item 0175 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:48:31 Sistema O item 0174 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:48:37 Sistema O item 0173 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:48:40 Sistema O item 0172 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:48:43 Sistema O item 0171 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:48:44 Sistema O item 0201 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:48:44 Sistema O item 0202 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:48:44 Sistema O item 0203 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:48:44 Sistema O item 0204 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:48:44 Sistema O item 0205 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:48:44 Sistema O item 0206 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:48:44 Sistema O item 0207 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:48:44 Sistema O item 0208 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:48:44 Sistema O item 0209 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:48:44 Sistema O item 0210 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:49:52 Sistema O item 0183 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:49:52 Sistema O item 0184 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:49:52 Sistema O item 0185 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:49:52 Sistema O item 0186 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:49:52 Sistema O item 0187 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:51:23 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 9,87 para o item 0191 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

02/09/2021 - 14:51:33 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 9,93 para o item 0192 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

02/09/2021 - 14:51:39 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 9,87 para o item 0193 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

02/09/2021 - 14:51:44 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 9,93 para o item 0194 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

02/09/2021 - 14:51:49 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 9,00 para o item 0195 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

02/09/2021 - 14:51:50 Sistema O item 0181 foi encerrado.
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02/09/2021 - 14:51:53 Sistema O item 0182 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:51:55 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 9,95 para o item 0196 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

02/09/2021 - 14:52:01 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 9,95 para o item 0197 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

02/09/2021 - 14:52:08 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 9,95 para o item 0198 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

02/09/2021 - 14:52:14 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 9,95 para o item 0199 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

02/09/2021 - 14:52:17 Sistema O item 0188 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:52:21 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 9,95 para o item 0200 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

02/09/2021 - 14:52:24 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 9,87 para o item 0191 foi rejeitado pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:52:35 Sistema O item 0159 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:52:41 Sistema O item 0160 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:52:44 Sistema O item 0158 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:53:24 Sistema O item 0136 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:53:28 Pregoeiro Nos termos do art. 49, V, do Decreto 10.024/2019, e do art. 7º da Lei 10.520/2002, o fornecedor que não
mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar pelo prazo de até 5 (cinco) anos, razão pela
qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!

02/09/2021 - 14:53:28 Sistema O item 0137 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:53:28 Sistema O item 0199 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:53:31 Sistema O item 0138 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:53:31 Sistema O item 0198 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:53:35 Sistema O item 0139 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:53:35 Sistema O item 0197 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:53:38 Sistema O item 0196 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:53:39 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 9,93 para o item 0192 foi rejeitado pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:53:41 Sistema O item 0195 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:53:44 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 9,87 para o item 0193 foi rejeitado pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:53:44 Sistema O item 0194 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:53:49 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 9,95 para o item 0200 foi rejeitado pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:53:50 Sistema O item 0193 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:53:53 Sistema O item 0192 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:53:59 Sistema O item 0191 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:54:08 Sistema O item 0200 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:54:15 Sistema O item 0190 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:54:24 Sistema O item 0189 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:54:35 Pregoeiro cuidado nos valores lançados em suas propostas, que é interpretado como liberalidade da empresa

02/09/2021 - 14:54:54 Pregoeiro Não podendo a empresa vencedora do certame alegar, posteriormente, ter se equivocado, tendo que
suportar o ônus de sua proposta durante a contratação, sob pena de responsabilização, nos termos da
legislação vigente.

02/09/2021 - 14:56:06 Sistema O item 0211 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:56:06 Sistema O item 0212 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:56:06 Sistema O item 0213 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:56:06 Sistema O item 0214 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:56:06 Sistema O item 0215 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:56:06 Sistema O item 0216 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:56:06 Sistema O item 0217 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:56:06 Sistema O item 0218 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:56:06 Sistema O item 0219 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:56:06 Sistema O item 0220 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:56:27 Sistema O item 0147 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:56:30 Sistema O item 0148 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:57:58 Sistema O item 0221 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:57:58 Sistema O item 0222 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:57:58 Sistema O item 0223 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:57:58 Sistema O item 0224 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:57:58 Sistema O item 0225 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:57:58 Sistema O item 0226 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:57:58 Sistema O item 0227 foi aberto pelo pregoeiro.
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02/09/2021 - 14:57:58 Sistema O item 0228 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:57:58 Sistema O item 0229 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:57:58 Sistema O item 0230 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 14:58:46 Sistema O item 0201 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:58:46 Sistema O item 0202 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:58:46 Sistema O item 0203 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:58:46 Sistema O item 0204 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:58:46 Sistema O item 0205 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:58:46 Sistema O item 0210 foi encerrado.

02/09/2021 - 14:59:52 Sistema O item 0209 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:02:29 Sistema O item 0231 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 15:02:29 Sistema O item 0232 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 15:02:29 Sistema O item 0233 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 15:02:29 Sistema O item 0234 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 15:02:29 Sistema O item 0235 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 15:02:29 Sistema O item 0236 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 15:02:29 Sistema O item 0237 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 15:02:29 Sistema O item 0238 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 15:02:29 Sistema O item 0239 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 15:02:29 Sistema O item 0240 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 15:04:36 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 0,99 para o item 0230 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

02/09/2021 - 15:05:20 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 0,99 para o item 0230 foi aprovado pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 15:05:43 Pregoeiro Senhores Licitantes, peço cautela na hora de formular seus lances

02/09/2021 - 15:06:06 Sistema O item 0211 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:06:06 Sistema O item 0212 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:06:06 Sistema O item 0213 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:06:06 Sistema O item 0214 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:06:06 Sistema O item 0215 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:06:06 Sistema O item 0216 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:06:06 Sistema O item 0217 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:06:06 Sistema O item 0218 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:06:06 Sistema O item 0219 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:06:06 Sistema O item 0220 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:06:13 Sistema O item 0241 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 15:06:13 Sistema O item 0242 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 15:06:13 Sistema O item 0243 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 15:06:13 Sistema O item 0244 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 15:06:13 Sistema O item 0245 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 15:06:13 Sistema O item 0246 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 15:06:13 Sistema O item 0247 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 15:06:13 Sistema O item 0248 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 15:06:13 Sistema O item 0249 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 15:06:13 Sistema O item 0250 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 15:08:00 Sistema O item 0221 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:08:00 Sistema O item 0222 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:08:00 Sistema O item 0223 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:08:00 Sistema O item 0224 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:08:00 Sistema O item 0225 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:08:00 Sistema O item 0226 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:08:00 Sistema O item 0227 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:08:00 Sistema O item 0228 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:08:00 Sistema O item 0229 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:10:40 Sistema O item 0206 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:10:49 Sistema O item 0207 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:10:53 Sistema O item 0251 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 15:10:53 Sistema O item 0252 foi aberto pelo pregoeiro.
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02/09/2021 - 15:10:53 Sistema O item 0253 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 15:10:53 Sistema O item 0254 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 15:10:53 Sistema O item 0255 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 15:10:53 Sistema O item 0256 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 15:10:53 Sistema O item 0257 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 15:10:53 Sistema O item 0258 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 15:10:53 Sistema O item 0259 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 15:10:53 Sistema O item 0260 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 15:10:55 Sistema O item 0208 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:11:43 Sistema O item 0230 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:12:32 Sistema O item 0231 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:12:32 Sistema O item 0232 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:12:32 Sistema O item 0233 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:12:32 Sistema O item 0234 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:12:32 Sistema O item 0235 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:12:32 Sistema O item 0236 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:12:32 Sistema O item 0237 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:12:32 Sistema O item 0238 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:12:32 Sistema O item 0239 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:12:32 Sistema O item 0240 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:15:23 Sistema O item 0261 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 15:15:23 Sistema O item 0262 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 15:15:23 Sistema O item 0263 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 15:15:23 Sistema O item 0264 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 15:15:23 Sistema O item 0265 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 15:15:23 Sistema O item 0266 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 15:15:23 Sistema O item 0267 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 15:15:23 Sistema O item 0268 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 15:15:23 Sistema O item 0269 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 15:15:23 Sistema O item 0270 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 15:15:34 Sistema O item 0271 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 15:15:34 Sistema O item 0272 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 15:15:34 Sistema O item 0273 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 15:15:34 Sistema O item 0274 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 15:15:34 Sistema O item 0275 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 15:16:14 Sistema O item 0241 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:16:14 Sistema O item 0242 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:16:14 Sistema O item 0243 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:16:14 Sistema O item 0244 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:16:14 Sistema O item 0245 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:16:14 Sistema O item 0246 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:16:14 Sistema O item 0247 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:16:14 Sistema O item 0248 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:16:14 Sistema O item 0249 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:16:14 Sistema O item 0250 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:20:55 Sistema O item 0251 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:20:55 Sistema O item 0252 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:20:55 Sistema O item 0253 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:20:55 Sistema O item 0254 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:20:55 Sistema O item 0255 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:20:55 Sistema O item 0256 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:20:55 Sistema O item 0257 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:20:55 Sistema O item 0258 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:20:55 Sistema O item 0259 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:20:55 Sistema O item 0260 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:25:23 Sistema O item 0261 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:25:23 Sistema O item 0262 foi encerrado.
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02/09/2021 - 15:25:23 Sistema O item 0263 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:25:23 Sistema O item 0264 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:25:23 Sistema O item 0265 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:25:23 Sistema O item 0266 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:25:23 Sistema O item 0267 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:25:23 Sistema O item 0268 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:25:23 Sistema O item 0269 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:25:23 Sistema O item 0270 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:25:35 Sistema O item 0271 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:25:35 Sistema O item 0272 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:27:43 Sistema O item 0273 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:27:46 Sistema O item 0274 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:27:48 Sistema O item 0275 foi encerrado.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0001 teve como arrematante N A AZEVEDO NASCIMENTO COMERCIO E TRANSPORTE DE
PASSAGEIRO E CARGAS LTDA EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 4,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0002 teve como arrematante B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA - ME com valor unitário de R$ 3,00.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0003 teve como arrematante B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA - ME com valor unitário de R$ 3,34.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0004 teve como arrematante N A AZEVEDO NASCIMENTO COMERCIO E TRANSPORTE DE
PASSAGEIRO E CARGAS LTDA EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 4,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0005 teve como arrematante RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI - MEI com
valor unitário de R$ 5,25.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0006 teve como arrematante B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA - ME com valor unitário de R$ 3,20.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0007 teve como arrematante B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA - ME com valor unitário de R$ 3,35.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0008 teve como arrematante RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI - MEI com
valor unitário de R$ 4,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0009 teve como arrematante BM LOCACOES EIRELI - ME com valor unitário de R$ 4,85.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0010 teve como arrematante N A AZEVEDO NASCIMENTO COMERCIO E TRANSPORTE DE
PASSAGEIRO E CARGAS LTDA EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,71.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0011 teve como arrematante B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA - ME com valor unitário de R$ 5,47.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0012 teve como arrematante B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA - ME com valor unitário de R$ 5,47.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0013 teve como arrematante B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA - ME com valor unitário de R$ 5,44.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0014 teve como arrematante B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA - ME com valor unitário de R$ 5,45.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0015 teve como arrematante B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA - ME com valor unitário de R$ 0,57.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0016 teve como arrematante N A AZEVEDO NASCIMENTO COMERCIO E TRANSPORTE DE
PASSAGEIRO E CARGAS LTDA EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 4,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0017 teve como arrematante N A AZEVEDO NASCIMENTO COMERCIO E TRANSPORTE DE
PASSAGEIRO E CARGAS LTDA EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 4,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0018 teve como arrematante N A AZEVEDO NASCIMENTO COMERCIO E TRANSPORTE DE
PASSAGEIRO E CARGAS LTDA EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 4,97.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0019 teve como arrematante BM LOCACOES EIRELI - ME com valor unitário de R$ 11,90.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0020 teve como arrematante BM LOCACOES EIRELI - ME com valor unitário de R$ 11,90.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0021 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 6,49.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0022 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 7,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0023 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 10,49.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0024 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 10,49.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0025 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 10,50.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0026 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 12,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0027 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 7,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0028 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 5,08.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0029 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 1,00.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0030 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 5,08.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0031 teve como arrematante BM LOCACOES EIRELI - ME com valor unitário de R$ 9,49.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0032 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 9,00.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0033 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 9,30.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0034 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 9,30.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0035 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 9,30.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0036 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 10,00.
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02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0037 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 10,00.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0038 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 9,30.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0039 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 9,50.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0040 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 9,50.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0041 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 10,29.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0042 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 10,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0043 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 10,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0044 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 10,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0045 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 10,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0046 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 10,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0047 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 10,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0048 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 10,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0049 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 10,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0050 teve como arrematante M. DO S. DA SILVA FEIO SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI - ME
com valor unitário de R$ 10,25.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0051 teve como arrematante M. DO S. DA SILVA FEIO SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI - ME
com valor unitário de R$ 11,00.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0052 teve como arrematante M. DO S. DA SILVA FEIO SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI - ME
com valor unitário de R$ 11,00.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0053 teve como arrematante M. DO S. DA SILVA FEIO SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI - ME
com valor unitário de R$ 11,00.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0054 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 10,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0055 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 10,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0056 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 10,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0057 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 10,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0058 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 10,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0059 teve como arrematante BM LOCACOES EIRELI - ME com valor unitário de R$ 10,00.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0060 teve como arrematante BM LOCACOES EIRELI - ME com valor unitário de R$ 10,00.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0061 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,39.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0062 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,39.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0063 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,39.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0064 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,39.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0065 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 8,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0066 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 8,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0067 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,89.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0068 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 8,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0069 teve como arrematante M. DO S. DA SILVA FEIO SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI - ME
com valor unitário de R$ 9,90.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0070 teve como arrematante M. DO S. DA SILVA FEIO SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI - ME
com valor unitário de R$ 9,90.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0071 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 8,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0072 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 8,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0073 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 8,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0074 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 8,49.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0075 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 8,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0076 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 8,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0077 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 8,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0078 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 8,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0079 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 8,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0080 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 8,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0081 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 7,50.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0082 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 7,50.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0083 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 7,50.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0084 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 7,50.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0085 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,29.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 1331 de 1392

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0086 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 7,50.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0087 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,19.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0088 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,19.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0089 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,19.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0090 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,19.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0091 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 7,80.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0092 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 7,80.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0093 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 7,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0094 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 7,79.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0095 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 7,80.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0096 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 7,79.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0097 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 7,79.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0098 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 7,79.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0099 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 8,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0100 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 8,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0101 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,29.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0102 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 8,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0103 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 8,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0104 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,29.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0105 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,29.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0106 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,29.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0107 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,29.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0108 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 7,50.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0109 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 7,50.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0110 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 7,50.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0111 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 9,30.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0112 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 6,90.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0113 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 9,10.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0114 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 6,90.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0115 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 9,10.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0116 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 6,90.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0117 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 9,50.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0118 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 9,48.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0119 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 9,40.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0120 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 9,40.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0121 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 11,00.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0122 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0123 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0124 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0125 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0126 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0127 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0128 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0129 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 8,79.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0130 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 7,80.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0131 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 7,80.
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02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0132 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 8,40.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0133 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,82.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0134 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,79.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0135 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,78.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0136 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 7,43.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0137 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 7,43.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0138 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 7,20.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0139 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 7,43.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0140 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 9,60.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0141 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 9,90.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0142 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 9,90.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0143 teve como arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME com
valor unitário de R$ 14,45.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0144 teve como arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME com
valor unitário de R$ 14,35.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0145 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 13,00.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0146 teve como arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME com
valor unitário de R$ 14,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0147 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 8,20.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0148 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 8,20.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0149 teve como arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME com
valor unitário de R$ 14,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0150 teve como arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME com
valor unitário de R$ 14,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0151 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0152 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0153 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,95.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0154 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,95.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0155 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,95.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0156 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,96.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0157 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,96.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0158 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,17.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0159 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,17.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0160 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,20.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0161 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,97.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0162 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,97.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0163 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,97.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0164 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,97.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0165 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,97.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0166 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,97.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0167 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,97.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0168 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,97.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0169 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,97.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0170 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,97.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0171 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,94.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0172 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,94.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0173 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,94.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0174 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,94.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0175 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,94.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0176 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,89.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0177 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,94.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0178 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,94.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0179 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,94.
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02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0180 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,94.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0181 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,74.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0182 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,74.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0183 teve como arrematante BM LOCACOES EIRELI - ME com valor unitário de R$ 9,95.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0184 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 9,90.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0185 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 9,70.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0186 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 9,70.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0187 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 9,70.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0188 teve como arrematante BM LOCACOES EIRELI - ME com valor unitário de R$ 9,93.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0189 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,92.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0190 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,92.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0191 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,86.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0192 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,92.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0193 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,86.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0194 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,92.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0195 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 8,89.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0196 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,94.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0197 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,94.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0198 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,94.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0199 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,94.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0200 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,94.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0201 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0202 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0203 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0204 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0205 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,79.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0206 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 9,40.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0207 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 9,16.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0208 teve como arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ - COOP com valor unitário de R$ 9,25.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0209 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,64.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0210 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,69.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0211 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 15,40.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0212 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0213 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0214 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0215 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0216 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0217 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0218 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0219 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0220 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0221 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0222 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0223 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0224 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0225 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0226 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0227 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0228 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0229 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0230 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,96.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0231 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0232 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.
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02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0233 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0234 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0235 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0236 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0237 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0238 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0239 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0240 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0241 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0242 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0243 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0244 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0245 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0246 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0247 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0248 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0249 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0250 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,98.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0251 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,97.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0252 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,97.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0253 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,97.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0254 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,97.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0255 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,97.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0256 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,97.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0257 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,97.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0258 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,97.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0259 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,97.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0260 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,97.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0261 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 8,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0262 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 8,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0263 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 8,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0264 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 8,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0265 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 8,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0266 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 8,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0267 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 8,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0268 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 8,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0269 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 8,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0270 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 8,99.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0271 teve como arrematante M. DO S. DA SILVA FEIO SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI - ME
com valor unitário de R$ 9,95.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0272 teve como arrematante M. DO S. DA SILVA FEIO SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI - ME
com valor unitário de R$ 9,95.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0273 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,94.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0274 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,94.

02/09/2021 - 15:30:45 Sistema O item 0275 teve como arrematante V F SANTANA - ME com valor unitário de R$ 9,94.

02/09/2021 - 15:30:49 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

02/09/2021 - 15:35:43 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 02/09/2021 às 17:35.

02/09/2021 - 15:35:57 Pregoeiro Conforme Instrumento convocatório, solicito a proposta reajustada das empresas declarada vencedora,
conforme prazo estipulado.

02/09/2021 - 16:00:19 F. RIO PRETO TRANSPO... Documentação Item 0005: JA ESTA NO NOSSO LIMITE

02/09/2021 - 16:00:48 Sistema A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 16:02:36 F. RIO PRETO TRANSPO... Documentação Item 0008: JA ESTA NO NOSSO LIMITE

02/09/2021 - 16:02:59 Sistema A proposta readequada do item 0008 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 16:23:14 F. N A AZEVEDO NASCI... Documentação Item 0001: 4,99

02/09/2021 - 16:24:58 Sistema A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 16:27:51 Sistema A proposta readequada do item 0016 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 16:28:48 Sistema A proposta readequada do item 0017 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 16:29:18 Sistema A proposta readequada do item 0018 foi anexada ao processo.
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02/09/2021 - 16:29:58 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 16:31:16 Sistema A proposta readequada do item 0271 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 16:31:27 Sistema A proposta readequada do item 0272 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 16:32:10 Sistema A proposta readequada do item 0010 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 16:47:04 F. B. DA SILVA & M. ... Negociação Item 0002: Sr. pregoeiro estamos no nosso limite

02/09/2021 - 16:47:11 F. B. DA SILVA & M. ... Negociação Item 0002: Sr. pregoeiro estamos no nosso limite

02/09/2021 - 16:47:27 F. B. DA SILVA & M. ... Documentação Item 0003: Sr. pregoeiro estamos no nosso limite

02/09/2021 - 16:47:41 F. B. DA SILVA & M. ... Documentação Item 0006: Sr. pregoeiro estamos no nosso limite

02/09/2021 - 16:47:50 F. B. DA SILVA & M. ... Documentação Item 0007: Sr. pregoeiro estamos no nosso limite

02/09/2021 - 16:48:30 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 16:48:53 Sistema A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 16:49:24 Sistema A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 16:49:57 Sistema A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 16:50:13 F. L.J.DO N. FERREIR... Negociação Item 0143: Ilmo Sr.Pregoeiro, infelizmente não podemos negociar, os valores dos lançces
ofertados em todos os itens já estão no nosso valor final.

02/09/2021 - 16:50:33 Sistema A proposta readequada do item 0011 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 16:50:56 Sistema A proposta readequada do item 0012 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 16:51:27 Sistema A proposta readequada do item 0013 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 16:52:08 Sistema A proposta readequada do item 0014 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 16:52:56 Sistema A proposta readequada do item 0015 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 16:53:15 F. B. DA SILVA & M. ... Negociação Item 0011: Sr. pregoeiro estamos no nosso limite

02/09/2021 - 16:53:20 F. B. DA SILVA & M. ... Negociação Item 0011: Sr. pregoeiro estamos no nosso limite

02/09/2021 - 16:53:31 F. B. DA SILVA & M. ... Negociação Item 0012: Sr. pregoeiro estamos no nosso limite

02/09/2021 - 16:53:45 F. B. DA SILVA & M. ... Negociação Item 0013: Sr. pregoeiro estamos no nosso limite

02/09/2021 - 16:54:06 F. B. DA SILVA & M. ... Negociação Item 0014: Sr. pregoeiro estamos no nosso limite

02/09/2021 - 16:54:18 F. B. DA SILVA & M. ... Negociação Item 0014: Sr. pregoeiro estamos no nosso limite

02/09/2021 - 16:56:16 F. B. DA SILVA & M. ... Negociação Item 0015: Sr. pregoeiro o valor corrento do lance é R$ 5,70.

02/09/2021 - 16:59:40 Sistema A proposta readequada do item 0143 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 17:05:47 Sistema A proposta readequada do item 0273 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 17:07:48 F. V F SANTANA Documentação Item 0274: sr. pregoeiro estamos enviando a planilha reajustada de todos os itens que
ganhamos aqui neste item.

02/09/2021 - 17:07:49 Sistema A proposta readequada do item 0274 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 17:08:14 Sistema A proposta readequada do item 0050 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 17:08:32 Sistema A proposta readequada do item 0051 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 17:08:44 Sistema A proposta readequada do item 0052 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 17:08:58 Sistema A proposta readequada do item 0053 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 17:09:20 Sistema A proposta readequada do item 0069 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 17:09:31 Sistema A proposta readequada do item 0070 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 17:09:51 Sistema A proposta readequada do item 0271 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 17:10:02 Sistema A proposta readequada do item 0272 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 17:24:24 F. V F SANTANA Documentação Item 0021: o preço está dentro do nosso limite

02/09/2021 - 17:28:15 Sistema A proposta readequada do item 0025 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 17:28:49 Sistema A proposta readequada do item 0018 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 17:29:45 F. COOPERATIVA DOS B... Documentação Item 0025: sr. pregoeiro estamos enviado nossa planilha reajustada de todos os itens que
ganhamos aqui neste item

02/09/2021 - 17:29:49 Sistema A proposta readequada do item 0017 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 17:30:37 F. COOPERATIVA DOS B... Negociação Item 0025: sr. pregoeiro nosso valor esta no limite para todos os itens que ganhamos

02/09/2021 - 17:31:03 Sistema A proposta readequada do item 0016 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 17:32:11 Sistema A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 17:33:17 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 17:42:29 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: com intenção de promover máxima observância dos princípios da legalidade e
vinculação ao instrumento convocatório, a sessão está SUSPENSA para análise minuciosa das Propostas
reajustadas e nos documentos de habilitação das empresas que ofertaram o melhor lance, a reabertura da
sessão será no dia 03/09/2021 às 10h30

03/09/2021 - 10:33:41 Pregoeiro Bom dia Senhores Licitantes, vamos da prosseguimento a fase das analise da proposta e documentos de
habilitação

03/09/2021 - 10:58:16 Pregoeiro Senhores Licitantes, ainda estamos analisando as documentações

03/09/2021 - 10:59:37 Pregoeiro Estamos em analises, Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

03/09/2021 - 12:05:02 Pregoeiro Senhores Licitantes, estamos SUSPENDENDO a sessão para o intervalo do almoço, retornaremos
novamente às 14h30
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03/09/2021 - 14:46:19 Pregoeiro Boa tarde senhores licitantes, vamos prosseguir com o certame

03/09/2021 - 15:13:14 Sistema O fornecedor N A AZEVEDO NASCIMENTO COMERCIO E TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E CARGAS
LTDA EPP foi inabilitado no processo.

03/09/2021 - 15:13:14 Sistema Motivo: A empresa não apresentou as documentações exigidas para fins de habilitação. Diante disto, a
empresa deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o licitante que não
comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital). Com possível aplicação das penalidades disciplinadas no
art. 7º na Lei do Pregão

03/09/2021 - 15:13:14 Sistema O fornecedor N A AZEVEDO NASCIMENTO COMERCIO E TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E CARGAS
LTDA EPP foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

03/09/2021 - 15:13:14 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante BM LOCACOES EIRELI com valor unitário de R$ 5,00.

03/09/2021 - 15:13:14 Sistema O fornecedor N A AZEVEDO NASCIMENTO COMERCIO E TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E CARGAS
LTDA EPP foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.

03/09/2021 - 15:13:14 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI com
valor unitário de R$ 5,00.

03/09/2021 - 15:13:14 Sistema O fornecedor N A AZEVEDO NASCIMENTO COMERCIO E TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E CARGAS
LTDA EPP foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.

03/09/2021 - 15:13:14 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante BM LOCACOES EIRELI com valor unitário de R$ 4,70.

03/09/2021 - 15:13:14 Sistema O fornecedor N A AZEVEDO NASCIMENTO COMERCIO E TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E CARGAS
LTDA EPP foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.

03/09/2021 - 15:13:14 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA com valor unitário de R$ 4,99.

03/09/2021 - 15:13:14 Sistema O fornecedor N A AZEVEDO NASCIMENTO COMERCIO E TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E CARGAS
LTDA EPP foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.

03/09/2021 - 15:13:14 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA com valor unitário de R$ 4,99.

03/09/2021 - 15:13:14 Sistema O fornecedor N A AZEVEDO NASCIMENTO COMERCIO E TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E CARGAS
LTDA EPP foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.

03/09/2021 - 15:13:14 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA com valor unitário de R$ 4,98.

03/09/2021 - 15:19:20 Pregoeiro SENHORES LICITANTE, conforme o Art. 7º da lei do Pregão. Quem, convocado dentro do prazo de validade
da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para
o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações
legais.

03/09/2021 - 15:19:32 Pregoeiro Isto posto, não resta dúvidas que a empresa desidiosa responderá pela inexecução e estará sujeita às
penalidades supramencionadas, obviamente que dentro da legalidade e observado o devido processo legal.
Ocorre que a pretensão administrativa restou-se fracassada, todo processo licitatório emana de uma
necessidade e a inexecução contratual, ou a negativa em assinar o contrato, frustra o objeto pretendido que
se concretiza apenas precedido de licitação pública.

03/09/2021 - 15:22:43 Pregoeiro SENHORES LICITANTES, ESTAMOS SUSPENDENDO A SESSÃO, RETORNAREMOS NO DIA 08/09/2021
(QUARTA-FEIRA) ÀS 10H00.

03/09/2021 - 15:22:53 Pregoeiro se for o caso, divulgado o resultado de julgamento e habilitação, ou ainda, convocação de empresas
remanescentes.Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá!

08/09/2021 - 10:03:00 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes, vamos dá prosseguimento ao certame.

08/09/2021 - 10:18:41 Sistema O fornecedor BM LOCACOES EIRELI foi inabilitado no processo.

08/09/2021 - 10:18:41 Sistema Motivo: Após as análises nos documentos de Habilitação da licitante, constatou-se que a mesma deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante, item 16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação
Judicial de ÂMBITO FEDERAL, Item 16.7 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado
da sede da licitante, em nome da empresa licitante e também de seus sócios majoritários Diante disto, a
empresa deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o licitante que não
comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital)

08/09/2021 - 10:18:41 Sistema O fornecedor BM LOCACOES EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 10:18:41 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante M. DO S. DA SILVA FEIO SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI
com valor unitário de R$ 5,23.

08/09/2021 - 10:18:41 Sistema O fornecedor BM LOCACOES EIRELI foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 10:18:41 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI com
valor unitário de R$ 4,99.

08/09/2021 - 10:18:41 Sistema O fornecedor BM LOCACOES EIRELI foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 10:18:41 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA com valor unitário de R$ 4,72.

08/09/2021 - 10:18:41 Sistema O fornecedor BM LOCACOES EIRELI foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 10:18:41 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante M. DO S. DA SILVA FEIO SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI
com valor unitário de R$ 12,00.

08/09/2021 - 10:18:41 Sistema O fornecedor BM LOCACOES EIRELI foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 10:18:41 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante M. DO S. DA SILVA FEIO SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI
com valor unitário de R$ 12,00.

08/09/2021 - 10:18:41 Sistema O fornecedor BM LOCACOES EIRELI foi inabilitado para o item 0031 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 10:18:41 Sistema O item 0031 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 9,50.

08/09/2021 - 10:18:41 Sistema O fornecedor BM LOCACOES EIRELI foi inabilitado para o item 0059 pelo pregoeiro.
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08/09/2021 - 10:18:41 Sistema O item 0059 tem como novo arrematante M. DO S. DA SILVA FEIO SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI
com valor unitário de R$ 10,30.

08/09/2021 - 10:18:41 Sistema O fornecedor BM LOCACOES EIRELI foi inabilitado para o item 0060 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 10:18:41 Sistema O item 0060 tem como novo arrematante M. DO S. DA SILVA FEIO SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI
com valor unitário de R$ 10,30.

08/09/2021 - 10:18:41 Sistema O fornecedor BM LOCACOES EIRELI foi inabilitado para o item 0183 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 10:18:41 Sistema O item 0183 tem como novo arrematante M. DO S. DA SILVA FEIO SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI
com valor unitário de R$ 9,99.

08/09/2021 - 10:18:41 Sistema O fornecedor BM LOCACOES EIRELI foi inabilitado para o item 0188 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 10:18:41 Sistema O item 0188 tem como novo arrematante V F SANTANA com valor unitário de R$ 9,94.

08/09/2021 - 11:24:51 Sistema O fornecedor B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA foi inabilitado no processo.

08/09/2021 - 11:24:51 Sistema Motivo: Após as análises nos documentos de Habilitação da licitante, constatou-se que a mesma deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos itens 12.3 ao 12.5, no
qual a consulta será realizada em nome da empresa licitante E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o
mesmo ocorreu no item 14.7 não apresentou as certidões em nomes dos sócios, e item 16.7, Certidão Cível
e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e
também de seus sócios majoritários Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item
16.14 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital)

08/09/2021 - 11:24:51 Sistema O fornecedor B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 11:24:51 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI com
valor unitário de R$ 4,95.

08/09/2021 - 11:24:51 Sistema O fornecedor B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 11:24:51 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI com
valor unitário de R$ 4,95.

08/09/2021 - 11:24:51 Sistema O fornecedor B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 11:24:51 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI com
valor unitário de R$ 4,95.

08/09/2021 - 11:24:51 Sistema O fornecedor B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 11:24:51 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI com
valor unitário de R$ 4,95.

08/09/2021 - 11:24:51 Sistema O fornecedor B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 11:24:51 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI com
valor unitário de R$ 4,99.

08/09/2021 - 11:24:51 Sistema O fornecedor B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 11:24:51 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI com
valor unitário de R$ 5,48.

08/09/2021 - 11:24:51 Sistema O fornecedor B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 11:24:51 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI com
valor unitário de R$ 5,48.

08/09/2021 - 11:24:51 Sistema O fornecedor B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 11:24:51 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI com
valor unitário de R$ 5,45.

08/09/2021 - 11:24:51 Sistema O fornecedor B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 11:24:51 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI com
valor unitário de R$ 5,46.

08/09/2021 - 11:24:51 Sistema O fornecedor B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA foi inabilitado para o item 0015 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 11:24:51 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI com
valor unitário de R$ 5,75.

08/09/2021 - 11:24:51 Sistema O fornecedor B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 11:24:51 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI com
valor unitário de R$ 5,10.

08/09/2021 - 11:24:51 Sistema O fornecedor B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 11:24:51 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI com
valor unitário de R$ 5,12.

08/09/2021 - 11:24:51 Sistema O fornecedor B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 11:24:51 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI com
valor unitário de R$ 4,99.

08/09/2021 - 11:49:46 Sistema O fornecedor M. DO S. DA SILVA FEIO SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI foi inabilitado no processo.

08/09/2021 - 11:49:46 Sistema Motivo: Após as análises nos documentos de Habilitação da licitante, constatou-se que a mesma deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos itens 15.6 Licença de
Operação, emitida pela SEMMA da sede da licitante. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo,
conforme o item 16.14 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital)

08/09/2021 - 11:49:46 Sistema O fornecedor M. DO S. DA SILVA FEIO SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI foi inabilitado para o item
0001 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 11:49:46 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI com
valor unitário de R$ 5,25.
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08/09/2021 - 11:49:46 Sistema O fornecedor M. DO S. DA SILVA FEIO SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI foi inabilitado para o item
0019 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 11:49:46 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante V F SANTANA com valor unitário de R$ 14,11.

08/09/2021 - 11:49:46 Sistema O fornecedor M. DO S. DA SILVA FEIO SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI foi inabilitado para o item
0020 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 11:49:46 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante V F SANTANA com valor unitário de R$ 15,00.

08/09/2021 - 11:49:46 Sistema O fornecedor M. DO S. DA SILVA FEIO SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI foi inabilitado para o item
0050 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 11:49:46 Sistema O item 0050 tem como novo arrematante V F SANTANA com valor unitário de R$ 10,29.

08/09/2021 - 11:49:46 Sistema O fornecedor M. DO S. DA SILVA FEIO SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI foi inabilitado para o item
0051 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 11:49:46 Sistema O item 0051 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO PARÁ com valor unitário de R$ 15,61.

08/09/2021 - 11:49:46 Sistema O fornecedor M. DO S. DA SILVA FEIO SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI foi inabilitado para o item
0052 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 11:49:46 Sistema O item 0052 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO PARÁ com valor unitário de R$ 15,61.

08/09/2021 - 11:49:46 Sistema O fornecedor M. DO S. DA SILVA FEIO SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI foi inabilitado para o item
0053 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 11:49:46 Sistema O item 0053 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO PARÁ com valor unitário de R$ 15,61.

08/09/2021 - 11:49:46 Sistema O fornecedor M. DO S. DA SILVA FEIO SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI foi inabilitado para o item
0059 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 11:49:46 Sistema O item 0059 tem como novo arrematante V F SANTANA com valor unitário de R$ 10,99.

08/09/2021 - 11:49:46 Sistema O fornecedor M. DO S. DA SILVA FEIO SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI foi inabilitado para o item
0060 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 11:49:46 Sistema O item 0060 tem como novo arrematante V F SANTANA com valor unitário de R$ 10,99.

08/09/2021 - 11:49:46 Sistema O fornecedor M. DO S. DA SILVA FEIO SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI foi inabilitado para o item
0069 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 11:49:46 Sistema O item 0069 tem como novo arrematante V F SANTANA com valor unitário de R$ 10,04.

08/09/2021 - 11:49:46 Sistema O fornecedor M. DO S. DA SILVA FEIO SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI foi inabilitado para o item
0070 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 11:49:46 Sistema O item 0070 tem como novo arrematante V F SANTANA com valor unitário de R$ 10,05.

08/09/2021 - 11:49:46 Sistema O fornecedor M. DO S. DA SILVA FEIO SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI foi inabilitado para o item
0183 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 11:49:46 Sistema O item 0183 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,99.

08/09/2021 - 11:49:46 Sistema O fornecedor M. DO S. DA SILVA FEIO SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI foi inabilitado para o item
0271 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 11:49:46 Sistema O item 0271 tem como novo arrematante V F SANTANA com valor unitário de R$ 9,96.

08/09/2021 - 11:49:46 Sistema O fornecedor M. DO S. DA SILVA FEIO SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI foi inabilitado para o item
0272 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 11:49:46 Sistema O item 0272 tem como novo arrematante V F SANTANA com valor unitário de R$ 9,96.

08/09/2021 - 11:56:57 Pregoeiro Senhores Licitantes, estamos SUSPENDENDO a sessão para o intervalo do almoço, retornaremos
novamente às 14h00

08/09/2021 - 14:02:57 Pregoeiro Boa tarde senhores, vamos dar prosseguimento ao certame.

08/09/2021 - 14:21:21 Sistema O fornecedor RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI foi inabilitado no processo.

08/09/2021 - 14:21:21 Sistema Motivo: Após as análises nos documentos de Habilitação da licitante, constatou-se que a mesma apresentou
a certidão elencado no item 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e
arquivamentos da licitante com data do dia 27 de maio de 2021, expirando o prazo exigido de 90 (noventa)
dias). Deixou de apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos itens
16.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial de ÂMBITO FEDERAL, NÃO
apresentou a Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as informações contidas
no Balanço Patrimonial. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VIII e da Declaração do Item 10.21. Diante
disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o licitante que não
comprovar sua habilitação, seja por não... (CONTINUA)

08/09/2021 - 14:21:21 Sistema (CONT. 1) apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital)

08/09/2021 - 14:21:21 Sistema O fornecedor RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI foi inabilitado para o item 0001
pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 14:21:21 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO PARÁ com valor unitário de R$ 5,79.

08/09/2021 - 14:21:21 Sistema O fornecedor RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI foi inabilitado para o item 0002
pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 14:21:21 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO PARÁ com valor unitário de R$ 5,19.

08/09/2021 - 14:21:21 Sistema O fornecedor RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI foi inabilitado para o item 0003
pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 14:21:21 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO PARÁ com valor unitário de R$ 5,19.

08/09/2021 - 14:21:21 Sistema O fornecedor RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI foi inabilitado para o item 0004
pelo pregoeiro.
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08/09/2021 - 14:21:21 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO PARÁ com valor unitário de R$ 5,79.

08/09/2021 - 14:21:21 Sistema O fornecedor RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI foi inabilitado para o item 0005
pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 14:21:21 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO PARÁ com valor unitário de R$ 5,79.

08/09/2021 - 14:21:21 Sistema O fornecedor RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI foi inabilitado para o item 0006
pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 14:21:21 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO PARÁ com valor unitário de R$ 5,19.

08/09/2021 - 14:21:21 Sistema O fornecedor RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI foi inabilitado para o item 0007
pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 14:21:21 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO PARÁ com valor unitário de R$ 5,19.

08/09/2021 - 14:21:21 Sistema O fornecedor RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI foi inabilitado para o item 0008
pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 14:21:21 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO PARÁ com valor unitário de R$ 5,79.

08/09/2021 - 14:21:21 Sistema O fornecedor RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI foi inabilitado para o item 0009
pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 14:21:21 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO PARÁ com valor unitário de R$ 5,19.

08/09/2021 - 14:21:21 Sistema O fornecedor RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI foi inabilitado para o item 0010
pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 14:21:21 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO PARÁ com valor unitário de R$ 5,79.

08/09/2021 - 14:21:21 Sistema O fornecedor RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI foi inabilitado para o item 0011
pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 14:21:21 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO PARÁ com valor unitário de R$ 5,79.

08/09/2021 - 14:21:21 Sistema O fornecedor RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI foi inabilitado para o item 0012
pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 14:21:21 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO PARÁ com valor unitário de R$ 5,79.

08/09/2021 - 14:21:21 Sistema O fornecedor RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI foi inabilitado para o item 0013
pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 14:21:21 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO PARÁ com valor unitário de R$ 5,79.

08/09/2021 - 14:21:21 Sistema O fornecedor RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI foi inabilitado para o item 0014
pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 14:21:21 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO PARÁ com valor unitário de R$ 5,79.

08/09/2021 - 14:21:21 Sistema O fornecedor RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI foi inabilitado para o item 0015
pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 14:21:21 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO PARÁ com valor unitário de R$ 5,79.

08/09/2021 - 14:21:21 Sistema O fornecedor RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI foi inabilitado para o item 0016
pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 14:21:21 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO PARÁ com valor unitário de R$ 5,79.

08/09/2021 - 14:21:21 Sistema O fornecedor RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI foi inabilitado para o item 0017
pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 14:21:21 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO PARÁ com valor unitário de R$ 5,25.

08/09/2021 - 14:21:21 Sistema O fornecedor RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI foi inabilitado para o item 0018
pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 14:21:21 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO
PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO PARÁ com valor unitário de R$ 5,79.

08/09/2021 - 15:11:12 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ foi inabilitado no processo.

08/09/2021 - 15:11:12 Sistema Motivo: Após as análises nos documentos de Habilitação da licitante, constatou-se que a mesma deixou de
apresentar documentos exigidos no instrumento convocatório, elencado no item 15.6 (Licença de Operação,
emitida pela SEMMA da sede da licitante). NÃO apresentou as consultas dos Itens 12.3 ao 12.5 em nomes
de todos cooperados, Não apresentou no item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, em nomes de todos cooperados. NÃO apresentou a Declaração do Anexo VII. Diante
disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o licitante que não
comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital)

08/09/2021 - 15:11:12 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 15:11:12 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA com valor unitário
de R$ 7,53.

08/09/2021 - 15:11:12 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.
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08/09/2021 - 15:11:12 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA com valor unitário
de R$ 7,53.

08/09/2021 - 15:11:12 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 15:11:12 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA com valor unitário
de R$ 7,53.

08/09/2021 - 15:11:12 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 15:11:12 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA com valor unitário
de R$ 7,53.

08/09/2021 - 15:11:12 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 15:11:12 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA com valor unitário
de R$ 7,53.

08/09/2021 - 15:11:12 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 15:11:12 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA com valor unitário
de R$ 7,53.

08/09/2021 - 15:11:12 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 15:11:12 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA com valor unitário
de R$ 7,53.

08/09/2021 - 15:11:12 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 15:11:12 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA com valor unitário
de R$ 7,53.

08/09/2021 - 15:11:12 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 15:11:12 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA com valor unitário
de R$ 7,53.

08/09/2021 - 15:11:12 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 15:11:12 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA com valor unitário
de R$ 7,53.

08/09/2021 - 15:11:12 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 15:11:12 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA com valor unitário
de R$ 7,53.

08/09/2021 - 15:11:12 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 15:11:12 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA com valor unitário
de R$ 7,53.

08/09/2021 - 15:11:12 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 15:11:12 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA com valor unitário
de R$ 7,53.

08/09/2021 - 15:11:12 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 15:11:12 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA com valor unitário
de R$ 7,53.

08/09/2021 - 15:11:12 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ foi inabilitado para o item 0015 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 15:11:12 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA com valor unitário
de R$ 7,53.

08/09/2021 - 15:11:12 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 15:11:12 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA com valor unitário
de R$ 7,53.

08/09/2021 - 15:11:12 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 15:11:12 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA com valor unitário
de R$ 7,53.

08/09/2021 - 15:11:12 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 15:11:12 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA com valor unitário
de R$ 7,53.

08/09/2021 - 15:11:12 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ foi inabilitado para o item 0051 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 15:11:12 Sistema O item 0051 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 16,00.

08/09/2021 - 15:11:12 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ foi inabilitado para o item 0052 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 15:11:12 Sistema O item 0052 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 16,00.
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08/09/2021 - 15:11:12 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO PRODUTOR RURAL DO ESTADO DO
PARÁ foi inabilitado para o item 0053 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 15:11:12 Sistema O item 0053 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 16,00.

08/09/2021 - 16:05:09 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA foi inabilitado no processo.

08/09/2021 - 16:05:09 Sistema Motivo: Após as análises nos documentos de Habilitação da licitante, constatou-se que a mesma deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 14.7 Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome
de seus sócios majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com
todas as informações contidas no Balanço Patrimonial. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo,
conforme o item 16.14 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital)

08/09/2021 - 16:05:09 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 16:05:09 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA com valor
unitário de R$ 7,57.

08/09/2021 - 16:05:09 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 16:05:09 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA com valor
unitário de R$ 7,57.

08/09/2021 - 16:05:09 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 16:05:09 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA com valor
unitário de R$ 7,57.

08/09/2021 - 16:05:09 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 16:05:09 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA com valor
unitário de R$ 7,57.

08/09/2021 - 16:05:09 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 16:05:09 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA com valor
unitário de R$ 7,57.

08/09/2021 - 16:05:09 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 16:05:09 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA com valor
unitário de R$ 7,57.

08/09/2021 - 16:05:09 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 16:05:09 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA com valor
unitário de R$ 7,57.

08/09/2021 - 16:05:09 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 16:05:09 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA com valor
unitário de R$ 7,57.

08/09/2021 - 16:05:09 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 16:05:09 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA com valor
unitário de R$ 7,57.

08/09/2021 - 16:05:09 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 16:05:09 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA com valor
unitário de R$ 7,57.

08/09/2021 - 16:05:09 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 16:05:09 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA com valor
unitário de R$ 7,57.

08/09/2021 - 16:05:09 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 16:05:09 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA com valor
unitário de R$ 7,57.

08/09/2021 - 16:05:09 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 16:05:09 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA com valor
unitário de R$ 7,57.

08/09/2021 - 16:05:09 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 16:05:09 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA com valor
unitário de R$ 7,57.

08/09/2021 - 16:05:09 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA foi inabilitado para o item 0015 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 16:05:09 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA com valor
unitário de R$ 7,57.

08/09/2021 - 16:05:09 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 16:05:09 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA com valor
unitário de R$ 7,57.

08/09/2021 - 16:05:09 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 16:05:09 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA com valor
unitário de R$ 7,57.

08/09/2021 - 16:05:09 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.

08/09/2021 - 16:05:09 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA com valor
unitário de R$ 7,57.

08/09/2021 - 16:44:10 Sistema O fornecedor NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado no processo.
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08/09/2021 - 16:44:10 Sistema Motivo: Após as análises nos documentos de Habilitação da licitante, constatou-se que a mesma deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 12.3 ao 12.5 em
nome dos sócios majoritários, deixou de apresentar no item 14.7 Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho e Certidão de Ações Trabalhista em nome de seus sócios
majoritários.. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
edital, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital)

08/09/2021 - 16:44:10 Sistema O fornecedor NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo
pregoeiro.

08/09/2021 - 16:44:10 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante L LEAO VIEIRA com valor unitário de R$ 8,75.

08/09/2021 - 16:44:10 Sistema O fornecedor NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado para o item 0002 pelo
pregoeiro.

08/09/2021 - 16:44:10 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante L LEAO VIEIRA com valor unitário de R$ 8,75.

08/09/2021 - 16:44:10 Sistema O fornecedor NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado para o item 0003 pelo
pregoeiro.

08/09/2021 - 16:44:10 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante L LEAO VIEIRA com valor unitário de R$ 8,75.

08/09/2021 - 16:44:10 Sistema O fornecedor NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado para o item 0004 pelo
pregoeiro.

08/09/2021 - 16:44:10 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante L LEAO VIEIRA com valor unitário de R$ 8,75.

08/09/2021 - 16:44:10 Sistema O fornecedor NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado para o item 0005 pelo
pregoeiro.

08/09/2021 - 16:44:10 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante L LEAO VIEIRA com valor unitário de R$ 8,75.

08/09/2021 - 16:44:10 Sistema O fornecedor NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado para o item 0006 pelo
pregoeiro.

08/09/2021 - 16:44:10 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante L LEAO VIEIRA com valor unitário de R$ 8,75.

08/09/2021 - 16:44:10 Sistema O fornecedor NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado para o item 0007 pelo
pregoeiro.

08/09/2021 - 16:44:10 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante L LEAO VIEIRA com valor unitário de R$ 8,75.

08/09/2021 - 16:44:10 Sistema O fornecedor NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado para o item 0008 pelo
pregoeiro.

08/09/2021 - 16:44:10 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante L LEAO VIEIRA com valor unitário de R$ 8,75.

08/09/2021 - 16:44:10 Sistema O fornecedor NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado para o item 0009 pelo
pregoeiro.

08/09/2021 - 16:44:10 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante L LEAO VIEIRA com valor unitário de R$ 8,75.

08/09/2021 - 16:44:10 Sistema O fornecedor NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado para o item 0010 pelo
pregoeiro.

08/09/2021 - 16:44:10 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante L LEAO VIEIRA com valor unitário de R$ 8,75.

08/09/2021 - 16:44:10 Sistema O fornecedor NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado para o item 0011 pelo
pregoeiro.

08/09/2021 - 16:44:10 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante L LEAO VIEIRA com valor unitário de R$ 8,75.

08/09/2021 - 16:44:10 Sistema O fornecedor NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado para o item 0012 pelo
pregoeiro.

08/09/2021 - 16:44:10 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante L LEAO VIEIRA com valor unitário de R$ 8,75.

08/09/2021 - 16:44:10 Sistema O fornecedor NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado para o item 0013 pelo
pregoeiro.

08/09/2021 - 16:44:10 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante L LEAO VIEIRA com valor unitário de R$ 8,75.

08/09/2021 - 16:44:10 Sistema O fornecedor NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado para o item 0014 pelo
pregoeiro.

08/09/2021 - 16:44:10 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante L LEAO VIEIRA com valor unitário de R$ 8,75.

08/09/2021 - 16:44:10 Sistema O fornecedor NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado para o item 0015 pelo
pregoeiro.

08/09/2021 - 16:44:10 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante L LEAO VIEIRA com valor unitário de R$ 8,75.

08/09/2021 - 16:44:10 Sistema O fornecedor NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado para o item 0016 pelo
pregoeiro.

08/09/2021 - 16:44:10 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante L LEAO VIEIRA com valor unitário de R$ 8,75.

08/09/2021 - 16:44:10 Sistema O fornecedor NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado para o item 0017 pelo
pregoeiro.

08/09/2021 - 16:44:10 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante L LEAO VIEIRA com valor unitário de R$ 8,75.

08/09/2021 - 16:44:10 Sistema O fornecedor NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado para o item 0018 pelo
pregoeiro.

08/09/2021 - 16:44:10 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante L LEAO VIEIRA com valor unitário de R$ 8,75.

08/09/2021 - 17:05:52 Pregoeiro Senhores Licitante, estamos SUSPENDENDO a sessão, retornaremos novamente a fase de analises da
proposta e documentos de habilitação no dia 13/09/2021 as 14h00.

13/09/2021 - 14:21:02 Pregoeiro Boa tarde Srs Licitantes, vamos reabriar a sessão

13/09/2021 - 14:28:36 Sistema O fornecedor L LEAO VIEIRA foi inabilitado no processo.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 1343 de 1392

13/09/2021 - 14:28:36 Sistema Motivo: Após as análises nos documentos de Habilitação da licitante, constatou-se que a mesma deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 12.5 Lista de
Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU do sócio majoritário. 16.7 Certidão Cível e
Criminal do Tribunal Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome de seus sócios majoritários.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa
forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o licitante que não
comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital)

13/09/2021 - 14:28:36 Sistema O fornecedor L LEAO VIEIRA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 14:28:36 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 9,00.

13/09/2021 - 14:28:36 Sistema O fornecedor L LEAO VIEIRA foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 14:28:36 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 9,00.

13/09/2021 - 14:28:36 Sistema O fornecedor L LEAO VIEIRA foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 14:28:36 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 9,00.

13/09/2021 - 14:28:36 Sistema O fornecedor L LEAO VIEIRA foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 14:28:36 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 9,00.

13/09/2021 - 14:28:36 Sistema O fornecedor L LEAO VIEIRA foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 14:28:36 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 9,00.

13/09/2021 - 14:28:36 Sistema O fornecedor L LEAO VIEIRA foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 14:28:36 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 9,00.

13/09/2021 - 14:28:36 Sistema O fornecedor L LEAO VIEIRA foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 14:28:36 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 9,00.

13/09/2021 - 14:28:36 Sistema O fornecedor L LEAO VIEIRA foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 14:28:36 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 9,00.

13/09/2021 - 14:28:36 Sistema O fornecedor L LEAO VIEIRA foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 14:28:36 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 9,00.

13/09/2021 - 14:28:36 Sistema O fornecedor L LEAO VIEIRA foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 14:28:36 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 9,00.

13/09/2021 - 14:28:36 Sistema O fornecedor L LEAO VIEIRA foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 14:28:36 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 9,00.

13/09/2021 - 14:28:36 Sistema O fornecedor L LEAO VIEIRA foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 14:28:36 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 9,00.

13/09/2021 - 14:28:36 Sistema O fornecedor L LEAO VIEIRA foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 14:28:36 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 9,00.

13/09/2021 - 14:28:36 Sistema O fornecedor L LEAO VIEIRA foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 14:28:36 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 9,00.

13/09/2021 - 14:28:36 Sistema O fornecedor L LEAO VIEIRA foi inabilitado para o item 0015 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 14:28:36 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 9,00.

13/09/2021 - 14:28:36 Sistema O fornecedor L LEAO VIEIRA foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 14:28:36 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 9,00.

13/09/2021 - 14:28:36 Sistema O fornecedor L LEAO VIEIRA foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 14:28:36 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 9,00.

13/09/2021 - 14:28:36 Sistema O fornecedor L LEAO VIEIRA foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 14:28:36 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 9,00.

13/09/2021 - 15:05:49 Pregoeiro Após a análise da Proposta e documentos de Habilitação da licitante, constatou-se o atendimento de todos
os requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a empresa TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP,
comprovou possuir a qualificação estabelecida no instrumento convocatório para fins de HABILITAÇÃO

13/09/2021 - 15:06:13 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-
EPP.

13/09/2021 - 15:06:13 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-
EPP.

13/09/2021 - 15:06:13 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-
EPP.
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13/09/2021 - 15:06:13 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-
EPP.

13/09/2021 - 15:06:13 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-
EPP.

13/09/2021 - 15:06:13 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-
EPP.

13/09/2021 - 15:06:13 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-
EPP.

13/09/2021 - 15:06:13 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-
EPP.

13/09/2021 - 15:06:13 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-
EPP.

13/09/2021 - 15:06:13 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-
EPP.

13/09/2021 - 15:06:13 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-
EPP.

13/09/2021 - 15:06:13 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-
EPP.

13/09/2021 - 15:06:13 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-
EPP.

13/09/2021 - 15:06:13 Sistema Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-
EPP.

13/09/2021 - 15:06:13 Sistema Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-
EPP.

13/09/2021 - 15:06:13 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-
EPP.

13/09/2021 - 15:06:13 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-
EPP.

13/09/2021 - 15:06:13 Sistema Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-
EPP.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado no processo.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema Motivo: Após as análises nos documentos de Habilitação da licitante, constatou-se que a mesma deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 12.3 Cadastro
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP
em nome do sócio, 12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo
Tribunal de Contas da União – TCU, em nome do sócio Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo,
conforme o item 16.14 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital)

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 14,19.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,19.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 6,50.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 8,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 10,50.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0024 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 10,50.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,99.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0027 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0027 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 8,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 5,20.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0030 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0030 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 5,20.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0041 pelo pregoeiro.
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13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0041 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,99.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0042 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0042 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 16,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0043 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0043 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 16,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0044 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0044 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 16,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0045 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0045 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 16,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0046 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0046 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 16,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0047 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0047 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 16,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0048 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0048 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 16,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0049 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0049 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 16,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0050 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0050 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,99.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0054 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0054 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 16,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0055 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0055 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 16,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0056 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0056 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 16,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0057 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0057 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 16,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0058 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0058 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 16,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0059 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0059 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,99.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0060 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0060 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,99.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0061 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0061 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,99.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0062 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0062 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,99.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0063 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0063 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,99.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0064 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0064 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,99.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0065 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0065 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,99.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0066 pelo pregoeiro.
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13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0066 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,99.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0067 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0067 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,99.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0068 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0068 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 14,50.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0069 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0069 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,99.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0070 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0070 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,99.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0071 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0071 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 9,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0072 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0072 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 9,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0073 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0073 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 9,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0074 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0074 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 8,50.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0075 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0075 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 9,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0076 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0076 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 9,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0077 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0077 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 9,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0078 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0078 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 9,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0079 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0079 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 9,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0080 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0080 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 9,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0085 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0085 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 9,30.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0087 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0087 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 9,20.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0088 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0088 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 9,20.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0089 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0089 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 9,20.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0090 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0090 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 9,20.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0093 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0093 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 8,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0094 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0094 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 7,80.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0096 pelo pregoeiro.
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13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0096 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 7,80.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0097 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0097 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 7,80.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0098 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0098 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 7,80.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0099 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0099 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 9,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0100 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0100 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 9,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0101 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0101 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 9,30.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0102 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0102 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 9,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0103 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0103 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 9,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0104 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0104 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 9,30.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0105 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0105 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 9,30.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0106 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0106 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 9,30.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0107 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0107 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 9,30.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0122 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0122 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 10,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0123 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0123 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 10,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0124 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0124 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 10,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0125 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0125 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 10,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0126 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0126 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 10,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0127 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0127 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 10,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0128 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0128 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 10,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0129 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0129 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 8,80.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0133 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0133 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 14,75.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0134 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0134 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 14,65.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0135 pelo pregoeiro.
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13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0135 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 14,65.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0151 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0151 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0152 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0152 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0153 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0153 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,70.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0154 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0154 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0155 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0155 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0156 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0156 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0157 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0157 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0158 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0158 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0159 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0159 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0160 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0160 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0161 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0161 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0162 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0162 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0163 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0163 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0164 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0164 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0165 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0165 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0166 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0166 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0167 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0167 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0168 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0168 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0169 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0169 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 14,95.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0170 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0170 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 14,95.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0171 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0171 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 14,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0172 pelo pregoeiro.
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13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0172 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0173 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0173 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,60.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0174 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0174 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,35.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0175 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0175 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,40.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0176 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0176 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,35.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0177 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0177 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,35.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0178 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0178 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 14,95.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0179 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0179 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,50.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0180 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0180 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 14,35.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0181 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0181 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0182 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0182 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,99.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0188 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0188 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0189 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0189 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0190 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0190 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,99.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0191 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0191 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0192 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0192 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,99.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0193 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0193 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,99.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0194 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0194 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,99.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0195 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0195 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,99.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0196 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0196 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,99.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0197 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0197 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,99.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0198 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0198 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,99.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0199 pelo pregoeiro.
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13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0199 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,99.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0200 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0200 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0201 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0201 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0202 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0202 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0203 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0203 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0204 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0204 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0205 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0205 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 9,80.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0209 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0209 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 9,65.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0210 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0210 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 9,70.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0211 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0211 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,60.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0212 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0212 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0213 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0213 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0214 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0214 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0215 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0215 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0216 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0216 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0217 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0217 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0218 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0218 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0219 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0219 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0220 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0220 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0221 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0221 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0222 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0222 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0223 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0223 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0224 pelo pregoeiro.
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13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0224 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0225 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0225 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0226 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0226 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0227 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0227 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0228 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0228 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,50.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0229 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0229 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0230 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0230 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 14,95.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0231 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0231 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,99.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0232 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0232 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0233 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0233 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0234 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0234 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0235 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0235 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0236 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0236 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0237 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0237 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0238 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0238 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0239 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0239 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,99.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0240 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0240 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0241 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0241 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0242 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0242 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0243 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0243 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0244 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0244 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0245 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0245 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0246 pelo pregoeiro.
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13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0246 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0247 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0247 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0248 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0248 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0249 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0249 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0250 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0250 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0251 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0251 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 13,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0252 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0252 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,99.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0253 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0253 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,99.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0254 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0254 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,99.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0255 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0255 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,95.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0256 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0256 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,99.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0257 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0257 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,99.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0258 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0258 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,95.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0259 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0259 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,95.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0260 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0260 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,95.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0261 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0261 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 9,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0262 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0262 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 9,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0263 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0263 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 9,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0264 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0264 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 9,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0265 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0265 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 9,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0266 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0266 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 9,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0267 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0267 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 9,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0268 pelo pregoeiro.
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13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0268 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 9,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0269 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0269 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 9,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0270 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0270 tem como novo arrematante COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-COOPERBARQ com valor unitário de R$ 9,00.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0271 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0271 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,99.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0272 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0272 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,99.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0273 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0273 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0274 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0274 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,65.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O fornecedor V F SANTANA foi inabilitado para o item 0275 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 15:36:27 Sistema O item 0275 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 15:43:45 Pregoeiro Após a análise da Proposta e documentos de Habilitação da licitante, constatou-se o atendimento de todos
os requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a empresa L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI, comprovou possuir a qualificação estabelecida no instrumento convocatório para fins
de HABILITAÇÃO.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0041 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0050 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0059 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0060 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0061 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0062 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0063 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0064 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0065 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0066 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0067 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0068 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0069 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0070 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0133 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0134 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0135 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0143 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0144 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.
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13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0146 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0149 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0150 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0151 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0152 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0153 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0154 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0155 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0156 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0157 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0158 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0159 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0160 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0161 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0162 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0163 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0164 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0165 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0166 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0167 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0168 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0169 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0170 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0171 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0172 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0173 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0174 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0175 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0176 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0177 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0178 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0179 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0180 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0181 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0182 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0183 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0188 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.
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13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0189 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0190 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0191 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0192 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0193 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0194 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0195 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0196 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0197 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0198 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0199 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0200 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0201 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0202 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0203 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0204 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0211 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0212 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0213 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0214 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0215 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0216 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0217 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0218 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0219 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0220 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0221 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0222 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0223 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0224 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0225 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0226 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0227 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0228 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0229 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0230 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0231 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.
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13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0232 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0233 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0234 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0235 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0236 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0237 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0238 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0239 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0240 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0241 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0242 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0243 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0244 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0245 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0246 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0247 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0248 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0249 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0250 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0252 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0253 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0254 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0255 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0256 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0257 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0258 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0259 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0260 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0271 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0272 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0273 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0274 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 15:43:54 Sistema Para o item 0275 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado no processo.
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13/09/2021 - 16:14:38 Sistema Motivo: Após as análises nos documentos de Habilitação da licitante, constatou-se que a mesma deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 12.2 Consulta
Consolidada de Pessoa Jurídica no Tribunal de Contas da União, 12.3 Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas – CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP em nome do sócio,
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça em nome do sócio, 12.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas
da União – TCU, em nome do sócio , 15.1 Comprovação de aptidão para os serviços em características,
quantidades significativas e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 15.5 CERTIFICADO DE
REGISTRO DE REGULARIDADE junto à OCB, 15.6 Licença de Operação, emitida pela SEMMA. Diante
disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no... (CONTINUA)

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema (CONT. 1) edital, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.14 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital)

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,98.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,98.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,99.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0024 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,99.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,99.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0027 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0027 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,99.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0029 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0029 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0030 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0030 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,84.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0031 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0031 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0032 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0032 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,99.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0033 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0033 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,99.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0034 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0034 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,99.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0035 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0035 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,99.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0036 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0037 pelo pregoeiro.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 1358 de 1392

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0037 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0038 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0038 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,99.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0039 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0039 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0040 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0040 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0042 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0042 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0043 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0043 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0044 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0044 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0045 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0045 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0046 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0046 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0047 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0047 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0048 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0048 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0049 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0049 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0051 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0051 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0052 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0052 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0053 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0053 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0054 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0054 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0055 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0055 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0056 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0056 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0057 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0057 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.
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13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0058 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0058 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0071 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0071 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,90.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0072 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0072 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,90.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0073 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0073 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,90.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0074 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0074 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,90.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0075 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0075 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,90.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0076 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0076 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,90.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0077 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0077 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,90.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0078 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0078 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,90.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0079 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0079 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,90.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0080 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0080 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,90.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0081 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0081 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,40.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0082 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0082 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,60.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0083 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0083 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,60.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0084 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0084 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,60.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0085 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0085 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,65.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0086 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0086 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,65.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0087 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0087 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,65.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0088 pelo pregoeiro.
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13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0088 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 14,05.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0089 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0089 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,65.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0090 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0090 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,65.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0091 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0091 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 14,65.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0092 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0092 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,99.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0093 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0093 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,99.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0094 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0094 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,95.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0095 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0095 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,95.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0096 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0096 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,95.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0097 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0097 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,95.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0098 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0098 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,95.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0099 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0099 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,95.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0100 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0100 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,95.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0101 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0101 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 14,95.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0102 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0102 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 14,95.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0103 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0103 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 14,95.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0104 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0104 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 14,95.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0105 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0105 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 14,95.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0106 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0106 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 14,95.
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13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0107 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0107 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 14,95.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0108 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0108 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 14,95.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0109 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0109 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 14,95.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0110 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0110 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 14,95.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0111 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0111 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,95.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0112 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0112 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,95.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0113 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0113 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,95.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0114 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0114 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,90.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0115 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0115 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,95.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0116 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0116 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,95.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0117 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0117 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,20.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0118 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0118 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,90.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0119 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0119 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,90.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0120 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0120 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,90.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0121 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0121 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,98.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0122 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0122 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,40.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0123 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0123 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,35.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0124 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0124 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,40.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0125 pelo pregoeiro.
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13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0125 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,35.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0126 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0126 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,35.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0127 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0127 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,40.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0128 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0128 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,40.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0129 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0129 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,95.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0130 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0130 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,95.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0131 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0131 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,99.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0132 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0132 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,95.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0136 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0136 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 14,65.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0137 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0137 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,95.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0138 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0138 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,99.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0139 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0139 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,35.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0140 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0140 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,35.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0141 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0141 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,95.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0142 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0142 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,45.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0145 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0145 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,45.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0147 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0147 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,99.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0148 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0148 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,99.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0184 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0184 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,99.
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13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0185 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0185 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,99.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0186 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0186 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 14,99.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0187 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0187 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 14,99.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0205 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0205 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0206 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0206 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0207 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0207 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,99.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0208 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0208 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0209 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0209 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0210 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0210 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 15,45.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0251 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0251 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 13,95.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0261 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0261 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,99.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0262 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0262 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,99.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0263 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0263 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,99.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0264 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0264 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,99.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0265 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0265 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,99.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0266 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0266 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,99.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0267 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0267 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,99.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0268 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0268 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,99.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0269 pelo pregoeiro.
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13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0269 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,99.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ foi inabilitado para o item 0270 pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 16:14:38 Sistema O item 0270 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
valor unitário de R$ 12,99.

13/09/2021 - 16:16:15 Pregoeiro Após a análise da Proposta e documentos de Habilitação da licitante, constatou-se o atendimento de todos
os requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a empresa L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI, comprovou possuir a qualificação estabelecida no instrumento convocatório para fins
de HABILITAÇÃO

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0071 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0072 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0073 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0074 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0075 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0076 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0077 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0078 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0079 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0080 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0081 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0082 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0083 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0084 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0085 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0086 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0087 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0088 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0089 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0090 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.
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13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0091 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0092 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0093 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0094 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0095 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0096 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0097 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0098 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0099 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0100 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0101 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0102 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0103 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0104 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0105 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0106 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0107 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0108 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0109 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0110 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0111 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0112 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0113 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0114 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0115 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0116 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0117 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0118 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0119 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0120 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0121 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0122 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0123 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0124 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0125 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0126 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0127 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.
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13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0128 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0129 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0130 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0131 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0132 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0136 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0137 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0138 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0139 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0140 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0141 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0142 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0145 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0147 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0148 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0184 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0185 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0186 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0187 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0205 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0206 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0207 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0208 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0209 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0210 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0251 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0261 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0262 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0263 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0264 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0265 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0266 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0267 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0268 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0269 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

13/09/2021 - 16:16:33 Sistema Para o item 0270 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.
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13/09/2021 - 16:20:48 Pregoeiro Após a análise da Proposta e documentos de Habilitação da licitante, constatou-se o atendimento de todos
os requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a empresa TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP,
comprovou possuir a qualificação estabelecida no instrumento convocatório para fins de HABILITAÇÃO.

13/09/2021 - 16:21:09 Sistema Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-
EPP.

13/09/2021 - 16:21:09 Sistema Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-
EPP.

13/09/2021 - 16:21:09 Sistema Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-
EPP.

13/09/2021 - 16:21:09 Sistema Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-
EPP.

13/09/2021 - 16:21:09 Sistema Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-
EPP.

13/09/2021 - 16:21:09 Sistema Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-
EPP.

13/09/2021 - 16:21:09 Sistema Para o item 0040 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-
EPP.

13/09/2021 - 16:21:09 Sistema Para o item 0042 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-
EPP.

13/09/2021 - 16:21:09 Sistema Para o item 0043 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-
EPP.

13/09/2021 - 16:21:09 Sistema Para o item 0044 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-
EPP.

13/09/2021 - 16:21:09 Sistema Para o item 0045 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-
EPP.

13/09/2021 - 16:21:09 Sistema Para o item 0046 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-
EPP.

13/09/2021 - 16:21:09 Sistema Para o item 0047 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-
EPP.

13/09/2021 - 16:21:09 Sistema Para o item 0048 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-
EPP.

13/09/2021 - 16:21:09 Sistema Para o item 0049 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-
EPP.

13/09/2021 - 16:21:09 Sistema Para o item 0051 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-
EPP.

13/09/2021 - 16:21:09 Sistema Para o item 0052 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-
EPP.

13/09/2021 - 16:21:09 Sistema Para o item 0053 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-
EPP.

13/09/2021 - 16:21:09 Sistema Para o item 0054 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-
EPP.

13/09/2021 - 16:21:09 Sistema Para o item 0055 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-
EPP.

13/09/2021 - 16:21:09 Sistema Para o item 0056 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-
EPP.

13/09/2021 - 16:21:09 Sistema Para o item 0057 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-
EPP.

13/09/2021 - 16:21:09 Sistema Para o item 0058 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-
EPP.

13/09/2021 - 16:30:10 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 13/09/2021 às 17:00.

13/09/2021 - 16:31:02 Sistema O fornecedor B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.

13/09/2021 - 16:31:23 Sistema O fornecedor B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0003.

13/09/2021 - 16:31:41 Sistema O fornecedor B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0006.

13/09/2021 - 16:31:59 Sistema O fornecedor B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0007.

13/09/2021 - 16:32:25 Sistema O fornecedor B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0010.

13/09/2021 - 16:32:38 Sistema O fornecedor B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0011.

13/09/2021 - 16:32:48 Sistema O fornecedor B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0012.

13/09/2021 - 16:32:59 Sistema O fornecedor B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0013.

13/09/2021 - 16:33:09 Sistema O fornecedor B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0014.

13/09/2021 - 16:33:18 Sistema O fornecedor B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0015.

13/09/2021 - 16:33:29 Sistema O fornecedor B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0016.

13/09/2021 - 16:33:37 Sistema O fornecedor B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0017.

13/09/2021 - 16:33:44 Sistema O fornecedor B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0018.

13/09/2021 - 16:44:53 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0025.

13/09/2021 - 16:45:30 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0032.

13/09/2021 - 16:45:40 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0033.
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13/09/2021 - 16:46:12 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0034.

13/09/2021 - 16:46:25 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0035.

13/09/2021 - 16:46:33 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0036.

13/09/2021 - 16:46:43 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0037.

13/09/2021 - 16:46:50 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0038.

13/09/2021 - 16:46:58 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0039.

13/09/2021 - 16:47:05 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0040.

13/09/2021 - 16:47:46 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0081.

13/09/2021 - 16:47:51 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0082.

13/09/2021 - 16:47:58 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0083.

13/09/2021 - 16:48:04 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0084.

13/09/2021 - 16:48:11 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0086.

13/09/2021 - 16:48:41 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0091.

13/09/2021 - 16:48:47 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0092.

13/09/2021 - 16:48:59 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0095.

13/09/2021 - 16:49:20 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0108.

13/09/2021 - 16:49:26 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0109.

13/09/2021 - 16:49:37 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0110.

13/09/2021 - 16:50:03 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0112.

13/09/2021 - 16:50:12 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0111.

13/09/2021 - 16:50:33 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0113.

13/09/2021 - 16:50:39 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0114.

13/09/2021 - 16:50:47 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0115.

13/09/2021 - 16:50:53 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0116.

13/09/2021 - 16:50:59 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0117.

13/09/2021 - 16:51:06 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0118.

13/09/2021 - 16:51:13 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0119.

13/09/2021 - 16:51:20 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0120.

13/09/2021 - 16:51:39 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0121.

13/09/2021 - 16:51:47 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0130.

13/09/2021 - 16:52:21 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0131.

13/09/2021 - 16:52:29 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0132.

13/09/2021 - 16:52:36 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0133.

13/09/2021 - 16:52:44 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0134.

13/09/2021 - 16:52:51 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0135.

13/09/2021 - 16:52:56 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0136.

13/09/2021 - 16:53:03 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0137.
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13/09/2021 - 16:53:15 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0138.

13/09/2021 - 16:53:21 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0139.

13/09/2021 - 16:53:27 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0140.

13/09/2021 - 16:53:41 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0141.

13/09/2021 - 16:53:56 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0142.

13/09/2021 - 16:54:10 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0145.

13/09/2021 - 16:54:17 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0147.

13/09/2021 - 16:54:34 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0148.

13/09/2021 - 16:54:57 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0184.

13/09/2021 - 16:55:13 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0185.

13/09/2021 - 16:55:31 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0186.

13/09/2021 - 16:55:37 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0187.

13/09/2021 - 16:56:04 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0206.

13/09/2021 - 16:56:10 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0207.

13/09/2021 - 16:56:16 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP declarou intenção de recurso para o item 0208.

13/09/2021 - 17:06:17 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.

13/09/2021 - 17:06:17 Sistema Intenção: A empresa não pode ser penalizada por causa da LO, pelo fato que tal Licença não cabe ao
transporte rodoviário municipal de acordo com a COEMA nº 162 de 02/02/2021, logo a SEMMA DO
MUNICÍPIO DA LICITANTE NÃO FORNECE LO PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO, e sim fornece
somente Dispensa de Licença Ambiental, sendo assim a CPL terá que entrar em consenso com a SEMMA, à
empresa cumpriu os itens 12.13 a 12.15; o item 14.7 FALA QUE A CONSULTA SERÁ REALIZADA EM
NOME DA EMPRESA E DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o item 16.7 a empresa apresentou todas as
certidões. Solicitamos ao Sr. Pregoeiro que revise a documentação da empresa pois consta todas as
certidões/documentações exigidas no edital no nome da empresa e de seu sócio majoritário, NÃO FOI
EXIGIDO NO EDITAL DOCUMENTAÇÃO DE TODOS OS SÓCIOS, SENDO SOMENTE DO SÓCIO
MAJORITÁRIO, LOGO A EMPRESA NÃO PODE SOFRER PENALIDADE PELO QUE NÃO CONSTA NO
EDITAL. Tais certidões que o Sr. Pregoeiro fala que não consta, estão sim todas... (CONTINUA)

13/09/2021 - 17:06:17 Sistema (CONT. 1) anexadas ao processo em nome da empresa e de seu sócio majoritário, como solicitado no edital.
Logo a empresa tem como prova judicialmente que cumpri todos os critérios estabelecidos no edital, sendo
que toda sua documentação foi anexada no portal.

13/09/2021 - 17:06:22 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.

13/09/2021 - 17:06:22 Sistema Intenção: A empresa não pode ser penalizada por causa da LO, pelo fato que tal Licença não cabe ao
transporte rodoviário municipal de acordo com a COEMA nº 162 de 02/02/2021, logo a SEMMA DO
MUNICÍPIO DA LICITANTE NÃO FORNECE LO PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO, e sim fornece
somente Dispensa de Licença Ambiental, sendo assim a CPL terá que entrar em consenso com a SEMMA, à
empresa cumpriu os itens 12.13 a 12.15; o item 14.7 FALA QUE A CONSULTA SERÁ REALIZADA EM
NOME DA EMPRESA E DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o item 16.7 a empresa apresentou todas as
certidões. Solicitamos ao Sr. Pregoeiro que revise a documentação da empresa pois consta todas as
certidões/documentações exigidas no edital no nome da empresa e de seu sócio majoritário, NÃO FOI
EXIGIDO NO EDITAL DOCUMENTAÇÃO DE TODOS OS SÓCIOS, SENDO SOMENTE DO SÓCIO
MAJORITÁRIO, LOGO A EMPRESA NÃO PODE SOFRER PENALIDADE PELO QUE NÃO CONSTA NO
EDITAL. Tais certidões que o Sr. Pregoeiro fala que não consta, estão sim todas... (CONTINUA)

13/09/2021 - 17:06:22 Sistema (CONT. 1) anexadas ao processo em nome da empresa e de seu sócio majoritário, como solicitado no edital.
Logo a empresa tem como prova judicialmente que cumpri todos os critérios estabelecidos no edital, sendo
que toda sua documentação foi anexada no portal.

13/09/2021 - 17:06:27 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0006.

13/09/2021 - 17:06:27 Sistema Intenção: A empresa não pode ser penalizada por causa da LO, pelo fato que tal Licença não cabe ao
transporte rodoviário municipal de acordo com a COEMA nº 162 de 02/02/2021, logo a SEMMA DO
MUNICÍPIO DA LICITANTE NÃO FORNECE LO PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO, e sim fornece
somente Dispensa de Licença Ambiental, sendo assim a CPL terá que entrar em consenso com a SEMMA, à
empresa cumpriu os itens 12.13 a 12.15; o item 14.7 FALA QUE A CONSULTA SERÁ REALIZADA EM
NOME DA EMPRESA E DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o item 16.7 a empresa apresentou todas as
certidões. Solicitamos ao Sr. Pregoeiro que revise a documentação da empresa pois consta todas as
certidões/documentações exigidas no edital no nome da empresa e de seu sócio majoritário, NÃO FOI
EXIGIDO NO EDITAL DOCUMENTAÇÃO DE TODOS OS SÓCIOS, SENDO SOMENTE DO SÓCIO
MAJORITÁRIO, LOGO A EMPRESA NÃO PODE SOFRER PENALIDADE PELO QUE NÃO CONSTA NO
EDITAL. Tais certidões que o Sr. Pregoeiro fala que não consta, estão sim todas... (CONTINUA)

13/09/2021 - 17:06:27 Sistema (CONT. 1) anexadas ao processo em nome da empresa e de seu sócio majoritário, como solicitado no edital.
Logo a empresa tem como prova judicialmente que cumpri todos os critérios estabelecidos no edital, sendo
que toda sua documentação foi anexada no portal.

13/09/2021 - 17:06:34 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0010.
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13/09/2021 - 17:06:34 Sistema Intenção: A empresa não pode ser penalizada por causa da LO, pelo fato que tal Licença não cabe ao
transporte rodoviário municipal de acordo com a COEMA nº 162 de 02/02/2021, logo a SEMMA DO
MUNICÍPIO DA LICITANTE NÃO FORNECE LO PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO, e sim fornece
somente Dispensa de Licença Ambiental, sendo assim a CPL terá que entrar em consenso com a SEMMA, à
empresa cumpriu os itens 12.13 a 12.15; o item 14.7 FALA QUE A CONSULTA SERÁ REALIZADA EM
NOME DA EMPRESA E DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o item 16.7 a empresa apresentou todas as
certidões. Solicitamos ao Sr. Pregoeiro que revise a documentação da empresa pois consta todas as
certidões/documentações exigidas no edital no nome da empresa e de seu sócio majoritário, NÃO FOI
EXIGIDO NO EDITAL DOCUMENTAÇÃO DE TODOS OS SÓCIOS, SENDO SOMENTE DO SÓCIO
MAJORITÁRIO, LOGO A EMPRESA NÃO PODE SOFRER PENALIDADE PELO QUE NÃO CONSTA NO
EDITAL. Tais certidões que o Sr. Pregoeiro fala que não consta, estão sim todas... (CONTINUA)

13/09/2021 - 17:06:34 Sistema (CONT. 1) anexadas ao processo em nome da empresa e de seu sócio majoritário, como solicitado no edital.
Logo a empresa tem como prova judicialmente que cumpri todos os critérios estabelecidos no edital, sendo
que toda sua documentação foi anexada no portal.

13/09/2021 - 17:06:44 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0011.

13/09/2021 - 17:06:44 Sistema Intenção: A empresa não pode ser penalizada por causa da LO, pelo fato que tal Licença não cabe ao
transporte rodoviário municipal de acordo com a COEMA nº 162 de 02/02/2021, logo a SEMMA DO
MUNICÍPIO DA LICITANTE NÃO FORNECE LO PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO, e sim fornece
somente Dispensa de Licença Ambiental, sendo assim a CPL terá que entrar em consenso com a SEMMA, à
empresa cumpriu os itens 12.13 a 12.15; o item 14.7 FALA QUE A CONSULTA SERÁ REALIZADA EM
NOME DA EMPRESA E DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o item 16.7 a empresa apresentou todas as
certidões. Solicitamos ao Sr. Pregoeiro que revise a documentação da empresa pois consta todas as
certidões/documentações exigidas no edital no nome da empresa e de seu sócio majoritário, NÃO FOI
EXIGIDO NO EDITAL DOCUMENTAÇÃO DE TODOS OS SÓCIOS, SENDO SOMENTE DO SÓCIO
MAJORITÁRIO, LOGO A EMPRESA NÃO PODE SOFRER PENALIDADE PELO QUE NÃO CONSTA NO
EDITAL. Tais certidões que o Sr. Pregoeiro fala que não consta, estão sim todas... (CONTINUA)

13/09/2021 - 17:06:44 Sistema (CONT. 1) anexadas ao processo em nome da empresa e de seu sócio majoritário, como solicitado no edital.
Logo a empresa tem como prova judicialmente que cumpri todos os critérios estabelecidos no edital, sendo
que toda sua documentação foi anexada no portal.

13/09/2021 - 17:06:51 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0012.

13/09/2021 - 17:06:51 Sistema Intenção: A empresa não pode ser penalizada por causa da LO, pelo fato que tal Licença não cabe ao
transporte rodoviário municipal de acordo com a COEMA nº 162 de 02/02/2021, logo a SEMMA DO
MUNICÍPIO DA LICITANTE NÃO FORNECE LO PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO, e sim fornece
somente Dispensa de Licença Ambiental, sendo assim a CPL terá que entrar em consenso com a SEMMA, à
empresa cumpriu os itens 12.13 a 12.15; o item 14.7 FALA QUE A CONSULTA SERÁ REALIZADA EM
NOME DA EMPRESA E DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o item 16.7 a empresa apresentou todas as
certidões. Solicitamos ao Sr. Pregoeiro que revise a documentação da empresa pois consta todas as
certidões/documentações exigidas no edital no nome da empresa e de seu sócio majoritário, NÃO FOI
EXIGIDO NO EDITAL DOCUMENTAÇÃO DE TODOS OS SÓCIOS, SENDO SOMENTE DO SÓCIO
MAJORITÁRIO, LOGO A EMPRESA NÃO PODE SOFRER PENALIDADE PELO QUE NÃO CONSTA NO
EDITAL. Tais certidões que o Sr. Pregoeiro fala que não consta, estão sim todas... (CONTINUA)

13/09/2021 - 17:06:51 Sistema (CONT. 1) anexadas ao processo em nome da empresa e de seu sócio majoritário, como solicitado no edital.
Logo a empresa tem como prova judicialmente que cumpri todos os critérios estabelecidos no edital, sendo
que toda sua documentação foi anexada no portal.

13/09/2021 - 17:06:56 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0013.

13/09/2021 - 17:06:56 Sistema Intenção: A empresa não pode ser penalizada por causa da LO, pelo fato que tal Licença não cabe ao
transporte rodoviário municipal de acordo com a COEMA nº 162 de 02/02/2021, logo a SEMMA DO
MUNICÍPIO DA LICITANTE NÃO FORNECE LO PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO, e sim fornece
somente Dispensa de Licença Ambiental, sendo assim a CPL terá que entrar em consenso com a SEMMA, à
empresa cumpriu os itens 12.13 a 12.15; o item 14.7 FALA QUE A CONSULTA SERÁ REALIZADA EM
NOME DA EMPRESA E DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o item 16.7 a empresa apresentou todas as
certidões. Solicitamos ao Sr. Pregoeiro que revise a documentação da empresa pois consta todas as
certidões/documentações exigidas no edital no nome da empresa e de seu sócio majoritário, NÃO FOI
EXIGIDO NO EDITAL DOCUMENTAÇÃO DE TODOS OS SÓCIOS, SENDO SOMENTE DO SÓCIO
MAJORITÁRIO, LOGO A EMPRESA NÃO PODE SOFRER PENALIDADE PELO QUE NÃO CONSTA NO
EDITAL. Tais certidões que o Sr. Pregoeiro fala que não consta, estão sim todas... (CONTINUA)

13/09/2021 - 17:06:56 Sistema (CONT. 1) anexadas ao processo em nome da empresa e de seu sócio majoritário, como solicitado no edital.
Logo a empresa tem como prova judicialmente que cumpri todos os critérios estabelecidos no edital, sendo
que toda sua documentação foi anexada no portal.

13/09/2021 - 17:07:08 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0014.

13/09/2021 - 17:07:08 Sistema Intenção: A empresa não pode ser penalizada por causa da LO, pelo fato que tal Licença não cabe ao
transporte rodoviário municipal de acordo com a COEMA nº 162 de 02/02/2021, logo a SEMMA DO
MUNICÍPIO DA LICITANTE NÃO FORNECE LO PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO, e sim fornece
somente Dispensa de Licença Ambiental, sendo assim a CPL terá que entrar em consenso com a SEMMA, à
empresa cumpriu os itens 12.13 a 12.15; o item 14.7 FALA QUE A CONSULTA SERÁ REALIZADA EM
NOME DA EMPRESA E DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o item 16.7 a empresa apresentou todas as
certidões. Solicitamos ao Sr. Pregoeiro que revise a documentação da empresa pois consta todas as
certidões/documentações exigidas no edital no nome da empresa e de seu sócio majoritário, NÃO FOI
EXIGIDO NO EDITAL DOCUMENTAÇÃO DE TODOS OS SÓCIOS, SENDO SOMENTE DO SÓCIO
MAJORITÁRIO, LOGO A EMPRESA NÃO PODE SOFRER PENALIDADE PELO QUE NÃO CONSTA NO
EDITAL. Tais certidões que o Sr. Pregoeiro fala que não consta, estão sim todas... (CONTINUA)

13/09/2021 - 17:07:08 Sistema (CONT. 1) anexadas ao processo em nome da empresa e de seu sócio majoritário, como solicitado no edital.
Logo a empresa tem como prova judicialmente que cumpri todos os critérios estabelecidos no edital, sendo
que toda sua documentação foi anexada no portal.

13/09/2021 - 17:07:15 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0015.

13/09/2021 - 17:07:15 Sistema Intenção: A empresa não pode ser penalizada por causa da LO, pelo fato que tal Licença não cabe ao
transporte rodoviário municipal de acordo com a COEMA nº 162 de 02/02/2021, logo a SEMMA DO
MUNICÍPIO DA LICITANTE NÃO FORNECE LO PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO, e sim fornece
somente Dispensa de Licença Ambiental, sendo assim a CPL terá que entrar em consenso com a SEMMA, à
empresa cumpriu os itens 12.13 a 12.15; o item 14.7 FALA QUE A CONSULTA SERÁ REALIZADA EM
NOME DA EMPRESA E DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o item 16.7 a empresa apresentou todas as
certidões. Solicitamos ao Sr. Pregoeiro que revise a documentação da empresa pois consta todas as
certidões/documentações exigidas no edital no nome da empresa e de seu sócio majoritário, NÃO FOI
EXIGIDO NO EDITAL DOCUMENTAÇÃO DE TODOS OS SÓCIOS, SENDO SOMENTE DO SÓCIO
MAJORITÁRIO, LOGO A EMPRESA NÃO PODE SOFRER PENALIDADE PELO QUE NÃO CONSTA NO
EDITAL. Tais certidões que o Sr. Pregoeiro fala que não consta, estão sim todas... (CONTINUA)

13/09/2021 - 17:07:15 Sistema (CONT. 1) anexadas ao processo em nome da empresa e de seu sócio majoritário, como solicitado no edital.
Logo a empresa tem como prova judicialmente que cumpri todos os critérios estabelecidos no edital, sendo
que toda sua documentação foi anexada no portal.
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13/09/2021 - 17:07:22 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0016.

13/09/2021 - 17:07:22 Sistema Intenção: A empresa não pode ser penalizada por causa da LO, pelo fato que tal Licença não cabe ao
transporte rodoviário municipal de acordo com a COEMA nº 162 de 02/02/2021, logo a SEMMA DO
MUNICÍPIO DA LICITANTE NÃO FORNECE LO PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO, e sim fornece
somente Dispensa de Licença Ambiental, sendo assim a CPL terá que entrar em consenso com a SEMMA, à
empresa cumpriu os itens 12.13 a 12.15; o item 14.7 FALA QUE A CONSULTA SERÁ REALIZADA EM
NOME DA EMPRESA E DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o item 16.7 a empresa apresentou todas as
certidões. Solicitamos ao Sr. Pregoeiro que revise a documentação da empresa pois consta todas as
certidões/documentações exigidas no edital no nome da empresa e de seu sócio majoritário, NÃO FOI
EXIGIDO NO EDITAL DOCUMENTAÇÃO DE TODOS OS SÓCIOS, SENDO SOMENTE DO SÓCIO
MAJORITÁRIO, LOGO A EMPRESA NÃO PODE SOFRER PENALIDADE PELO QUE NÃO CONSTA NO
EDITAL. Tais certidões que o Sr. Pregoeiro fala que não consta, estão sim todas... (CONTINUA)

13/09/2021 - 17:07:22 Sistema (CONT. 1) anexadas ao processo em nome da empresa e de seu sócio majoritário, como solicitado no edital.
Logo a empresa tem como prova judicialmente que cumpri todos os critérios estabelecidos no edital, sendo
que toda sua documentação foi anexada no portal.

13/09/2021 - 17:07:30 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0017.

13/09/2021 - 17:07:30 Sistema Intenção: A empresa não pode ser penalizada por causa da LO, pelo fato que tal Licença não cabe ao
transporte rodoviário municipal de acordo com a COEMA nº 162 de 02/02/2021, logo a SEMMA DO
MUNICÍPIO DA LICITANTE NÃO FORNECE LO PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO, e sim fornece
somente Dispensa de Licença Ambiental, sendo assim a CPL terá que entrar em consenso com a SEMMA, à
empresa cumpriu os itens 12.13 a 12.15; o item 14.7 FALA QUE A CONSULTA SERÁ REALIZADA EM
NOME DA EMPRESA E DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o item 16.7 a empresa apresentou todas as
certidões. Solicitamos ao Sr. Pregoeiro que revise a documentação da empresa pois consta todas as
certidões/documentações exigidas no edital no nome da empresa e de seu sócio majoritário, NÃO FOI
EXIGIDO NO EDITAL DOCUMENTAÇÃO DE TODOS OS SÓCIOS, SENDO SOMENTE DO SÓCIO
MAJORITÁRIO, LOGO A EMPRESA NÃO PODE SOFRER PENALIDADE PELO QUE NÃO CONSTA NO
EDITAL. Tais certidões que o Sr. Pregoeiro fala que não consta, estão sim todas... (CONTINUA)

13/09/2021 - 17:07:30 Sistema (CONT. 1) anexadas ao processo em nome da empresa e de seu sócio majoritário, como solicitado no edital.
Logo a empresa tem como prova judicialmente que cumpri todos os critérios estabelecidos no edital, sendo
que toda sua documentação foi anexada no portal.

13/09/2021 - 17:07:36 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0018.

13/09/2021 - 17:07:36 Sistema Intenção: A empresa não pode ser penalizada por causa da LO, pelo fato que tal Licença não cabe ao
transporte rodoviário municipal de acordo com a COEMA nº 162 de 02/02/2021, logo a SEMMA DO
MUNICÍPIO DA LICITANTE NÃO FORNECE LO PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO, e sim fornece
somente Dispensa de Licença Ambiental, sendo assim a CPL terá que entrar em consenso com a SEMMA, à
empresa cumpriu os itens 12.13 a 12.15; o item 14.7 FALA QUE A CONSULTA SERÁ REALIZADA EM
NOME DA EMPRESA E DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o item 16.7 a empresa apresentou todas as
certidões. Solicitamos ao Sr. Pregoeiro que revise a documentação da empresa pois consta todas as
certidões/documentações exigidas no edital no nome da empresa e de seu sócio majoritário, NÃO FOI
EXIGIDO NO EDITAL DOCUMENTAÇÃO DE TODOS OS SÓCIOS, SENDO SOMENTE DO SÓCIO
MAJORITÁRIO, LOGO A EMPRESA NÃO PODE SOFRER PENALIDADE PELO QUE NÃO CONSTA NO
EDITAL. Tais certidões que o Sr. Pregoeiro fala que não consta, estão sim todas... (CONTINUA)

13/09/2021 - 17:07:36 Sistema (CONT. 1) anexadas ao processo em nome da empresa e de seu sócio majoritário, como solicitado no edital.
Logo a empresa tem como prova judicialmente que cumpri todos os critérios estabelecidos no edital, sendo
que toda sua documentação foi anexada no portal.

13/09/2021 - 17:08:04 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0025.

13/09/2021 - 17:08:04 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:08:19 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0032.

13/09/2021 - 17:08:19 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:08:24 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0033.

13/09/2021 - 17:08:24 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:08:32 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0034.

13/09/2021 - 17:08:32 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:08:40 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0035.

13/09/2021 - 17:08:40 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:08:46 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0036.

13/09/2021 - 17:08:46 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:08:52 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0037.

13/09/2021 - 17:08:52 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:09:03 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0038.

13/09/2021 - 17:09:03 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:09:11 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0039.

13/09/2021 - 17:09:11 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:09:17 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0040.

13/09/2021 - 17:09:17 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:09:48 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0081.

13/09/2021 - 17:09:48 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.
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13/09/2021 - 17:09:56 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0082.

13/09/2021 - 17:09:56 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:10:03 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0083.

13/09/2021 - 17:10:03 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:10:09 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0084.

13/09/2021 - 17:10:09 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:10:19 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0086.

13/09/2021 - 17:10:19 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:10:43 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0091.

13/09/2021 - 17:10:43 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:10:53 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0092.

13/09/2021 - 17:10:53 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:11:02 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0095.

13/09/2021 - 17:11:02 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:11:16 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0108.

13/09/2021 - 17:11:16 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:11:28 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0109.

13/09/2021 - 17:11:28 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:11:40 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0110.

13/09/2021 - 17:11:40 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:11:56 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0111.

13/09/2021 - 17:11:56 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:12:03 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0112.

13/09/2021 - 17:12:03 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:12:13 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0113.

13/09/2021 - 17:12:13 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:12:19 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0114.

13/09/2021 - 17:12:19 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:12:29 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0116.

13/09/2021 - 17:12:29 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:12:34 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0117.

13/09/2021 - 17:12:34 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:12:40 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0118.

13/09/2021 - 17:12:40 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:12:47 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0119.

13/09/2021 - 17:12:47 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:12:54 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0120.

13/09/2021 - 17:12:54 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:13:23 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0121.

13/09/2021 - 17:13:23 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:13:34 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0130.

13/09/2021 - 17:13:34 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:16:10 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0131.

13/09/2021 - 17:16:10 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:16:16 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0132.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 1373 de 1392

13/09/2021 - 17:16:16 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:16:22 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0133.

13/09/2021 - 17:16:22 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:16:33 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0134.

13/09/2021 - 17:16:33 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:16:52 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0135.

13/09/2021 - 17:16:52 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:16:59 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0136.

13/09/2021 - 17:16:59 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:17:07 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0137.

13/09/2021 - 17:17:07 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:17:15 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0138.

13/09/2021 - 17:17:15 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:17:27 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0139.

13/09/2021 - 17:17:27 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:17:33 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0140.

13/09/2021 - 17:17:33 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:17:42 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0141.

13/09/2021 - 17:17:42 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:17:50 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0142.

13/09/2021 - 17:17:50 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:17:56 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0145.

13/09/2021 - 17:17:56 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:18:03 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0147.

13/09/2021 - 17:18:03 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:18:10 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0148.

13/09/2021 - 17:18:10 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:18:36 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0184.

13/09/2021 - 17:18:36 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:18:43 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0185.

13/09/2021 - 17:18:43 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:18:50 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0186.

13/09/2021 - 17:18:50 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:18:58 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0187.

13/09/2021 - 17:18:58 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:19:19 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0206.

13/09/2021 - 17:19:19 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:19:27 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0207.

13/09/2021 - 17:19:27 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:19:35 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0208.

13/09/2021 - 17:19:35 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:22:41 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0007.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 1374 de 1392

13/09/2021 - 17:22:41 Sistema Intenção: A empresa não pode ser penalizada por causa da LO, pelo fato que tal Licença não cabe ao
transporte rodoviário municipal de acordo com a COEMA nº 162 de 02/02/2021, logo a SEMMA DO
MUNICÍPIO DA LICITANTE NÃO FORNECE LO PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO, e sim fornece
somente Dispensa de Licença Ambiental, sendo assim a CPL terá que entrar em consenso com a SEMMA, à
empresa cumpriu os itens 12.13 a 12.15; o item 14.7 FALA QUE A CONSULTA SERÁ REALIZADA EM
NOME DA EMPRESA E DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, o item 16.7 a empresa apresentou todas as
certidões. Solicitamos ao Sr. Pregoeiro que revise a documentação da empresa pois consta todas as
certidões/documentações exigidas no edital no nome da empresa e de seu sócio majoritário, NÃO FOI
EXIGIDO NO EDITAL DOCUMENTAÇÃO DE TODOS OS SÓCIOS, SENDO SOMENTE DO SÓCIO
MAJORITÁRIO, LOGO A EMPRESA NÃO PODE SOFRER PENALIDADE PELO QUE NÃO CONSTA NO
EDITAL. Tais certidões que o Sr. Pregoeiro fala que não consta, estão sim todas... (CONTINUA)

13/09/2021 - 17:22:41 Sistema (CONT. 1) anexadas ao processo em nome da empresa e de seu sócio majoritário, como solicitado no edital.
Logo a empresa tem como prova judicialmente que cumpri todos os critérios estabelecidos no edital, sendo
que toda sua documentação foi anexada no portal.

13/09/2021 - 17:26:40 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0115.

13/09/2021 - 17:26:40 Sistema Intenção: Tal documentação a empresa tem, porém não conseguiu anexar ao sistema por inconsistência com
a internet, sendo enviada sua documentação pelo e-mail.

13/09/2021 - 17:29:02 Sistema O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 16/09/2021 às 17:30, com limite de
contrarrazão para 21/09/2021 às 17:30.

16/09/2021 - 12:10:30 Sistema O fornecedor B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA - ME enviou recurso para o item 0002.

16/09/2021 - 12:10:47 Sistema O fornecedor B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA - ME enviou recurso para o item 0003.

16/09/2021 - 12:11:05 Sistema O fornecedor B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA - ME enviou recurso para o item 0006.

16/09/2021 - 12:11:18 Sistema O fornecedor B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA - ME enviou recurso para o item 0007.

16/09/2021 - 12:11:31 Sistema O fornecedor B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA - ME enviou recurso para o item 0010.

16/09/2021 - 12:11:45 Sistema O fornecedor B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA - ME enviou recurso para o item 0011.

16/09/2021 - 12:11:58 Sistema O fornecedor B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA - ME enviou recurso para o item 0012.

16/09/2021 - 12:12:10 Sistema O fornecedor B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA - ME enviou recurso para o item 0013.

16/09/2021 - 12:12:25 Sistema O fornecedor B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA - ME enviou recurso para o item 0014.

16/09/2021 - 12:12:39 Sistema O fornecedor B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA - ME enviou recurso para o item 0015.

16/09/2021 - 12:12:51 Sistema O fornecedor B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA - ME enviou recurso para o item 0016.

16/09/2021 - 12:13:05 Sistema O fornecedor B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA - ME enviou recurso para o item 0017.

16/09/2021 - 12:13:22 Sistema O fornecedor B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA - ME enviou recurso para o item 0018.

16/09/2021 - 16:12:15 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0025.

16/09/2021 - 16:12:34 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0032.

16/09/2021 - 16:13:08 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0033.

16/09/2021 - 16:13:24 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0034.

16/09/2021 - 16:13:38 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0035.

16/09/2021 - 16:13:56 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0036.

16/09/2021 - 16:14:11 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0037.

16/09/2021 - 16:14:30 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0038.

16/09/2021 - 16:14:46 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0039.

16/09/2021 - 16:15:00 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0040.

16/09/2021 - 16:15:16 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0081.

16/09/2021 - 16:15:30 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0082.

16/09/2021 - 16:15:42 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0083.

16/09/2021 - 16:15:57 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0084.

16/09/2021 - 16:16:16 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0086.

16/09/2021 - 16:16:31 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0091.

16/09/2021 - 16:16:46 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0092.

16/09/2021 - 16:17:03 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0095.

16/09/2021 - 16:17:19 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0108.

16/09/2021 - 16:17:34 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0109.
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16/09/2021 - 16:17:46 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0110.

16/09/2021 - 16:18:01 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0111.

16/09/2021 - 16:18:16 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0112.

16/09/2021 - 16:18:29 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0113.

16/09/2021 - 16:18:44 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0114.

16/09/2021 - 16:18:58 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0115.

16/09/2021 - 16:19:11 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0116.

16/09/2021 - 16:19:26 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0117.

16/09/2021 - 16:19:39 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0118.

16/09/2021 - 16:20:02 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0119.

16/09/2021 - 16:20:24 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0120.

16/09/2021 - 16:20:42 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0121.

16/09/2021 - 16:20:56 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0130.

16/09/2021 - 16:21:43 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0131.

16/09/2021 - 16:21:56 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0132.

16/09/2021 - 16:22:12 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0133.

16/09/2021 - 16:22:27 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0134.

16/09/2021 - 16:22:43 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0135.

16/09/2021 - 16:23:07 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0136.

16/09/2021 - 16:23:24 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0137.

16/09/2021 - 16:23:39 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0138.

16/09/2021 - 16:23:53 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0139.

16/09/2021 - 16:24:07 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0140.

16/09/2021 - 16:24:24 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0141.

16/09/2021 - 16:24:40 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0142.

16/09/2021 - 16:24:58 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0145.

16/09/2021 - 16:25:11 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0147.

16/09/2021 - 16:25:31 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0148.

16/09/2021 - 16:27:52 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0184.

16/09/2021 - 16:28:17 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0185.

16/09/2021 - 16:28:31 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0186.

16/09/2021 - 16:28:47 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0187.

16/09/2021 - 16:29:00 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0206.

16/09/2021 - 16:29:13 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0207.

16/09/2021 - 16:29:27 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI-
COOPERBARQ - COOP enviou recurso para o item 0208.

20/09/2021 - 10:41:09 Sistema O fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0002.

20/09/2021 - 10:41:32 Sistema O fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0003.

20/09/2021 - 10:42:00 Sistema O fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0006.
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20/09/2021 - 10:42:27 Sistema O fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0007.

20/09/2021 - 10:43:51 Sistema O fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0010.

20/09/2021 - 10:44:21 Sistema O fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0011.

20/09/2021 - 10:44:53 Sistema O fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0012.

20/09/2021 - 10:45:22 Sistema O fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0013.

20/09/2021 - 10:45:55 Sistema O fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0014.

20/09/2021 - 10:46:51 Sistema O fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0015.

20/09/2021 - 10:47:27 Sistema O fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0016.

20/09/2021 - 10:48:13 Sistema O fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0017.

20/09/2021 - 10:49:11 Sistema O fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0018.

22/09/2021 - 10:21:34 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes

22/09/2021 - 10:39:59 Pregoeiro Será dado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que a autoridade recorrida examine o as Razões e Contra-
razões.

01/10/2021 - 10:06:24 Pregoeiro Bom dia Senhores licitantes, avisamos que após as análises dos recursos e contrarrazões, divulgaremos o
resultado do julgamento no dia 04/10/2021 ás 10h30

04/10/2021 - 11:04:11 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes

04/10/2021 - 15:41:40 Pregoeiro Senhores Licitantes, Por motivos de técnicos e baixa conexão com a internete, não conseguimos enviar o
documentos pertinente a decisão dos Recursos, retornaremos amanhão 05/10/2021 às 11h00.

05/10/2021 - 10:59:50 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes

05/10/2021 - 11:04:06 Pregoeiro Daremos o resultado dos recursos e contrarrazões protelados

05/10/2021 - 11:55:55 Pregoeiro Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO
apresentado pelas empresas B. DA SILVA E M.FERREIRA LTDA e COOPERATIVA DOS BARQUEIROS DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI 13 COOPERBARQ, para no MÉRITO, NEGANDO
PROVIMENTO. Assim, mantém-se as inabilitações das Recorrentes. Mantida a decisão, encaminho-a à
autoridade competente para deliberação, nos termos do art. 13, IV, e art. 17, VII, ambos do Decreto n.º
10.024/2019.

05/10/2021 - 12:00:42 Pregoeiro Senhores Licitantes, estamos SUSPENDENDO a sessão para o intervalo do almoço, retornaremos
novamente às 14h00, para as devidas solicitações das propostas consolidadas

05/10/2021 - 14:01:28 Pregoeiro Boa tarde Srs Licitantes, vamos reabrindo a sessão

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0027. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0032. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 1377 de 1392

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0033. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0034. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0035. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0036. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0037. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0038. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0039. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0040. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0041. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0042. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0043. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0044. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0045. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0046. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0047. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0048. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0049. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0050. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0051. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0052. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0053. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0054. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0055. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0056. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0057. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0058. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0059. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0060. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0061. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0062. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0063. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0064. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0065. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0066. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0067. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0068. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0069. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0070. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0071. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0072. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0073. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0074. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0075. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0076. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0077. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0078. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0079. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0080. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0081. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0082. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0083. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0084. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0085. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0086. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0087. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0088. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0089. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.
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05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0090. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0091. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0092. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0093. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0094. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0095. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0096. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0097. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0098. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0099. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0100. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0101. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0102. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0103. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0104. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0105. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0106. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0107. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0108. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0109. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0110. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0111. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0112. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0113. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0114. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0115. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0116. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0117. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0118. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0119. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0120. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0121. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0122. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0123. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0124. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0125. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0126. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0127. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0128. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0129. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0130. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0131. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0132. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0133. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0134. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0135. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0136. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0137. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0138. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0139. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0140. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0141. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0142. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0143. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0144. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0145. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0146. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.
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05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0147. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0148. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0149. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0150. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0151. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0152. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0153. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0154. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0155. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0156. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0157. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0158. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0159. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0160. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0161. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0162. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0163. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0164. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0165. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0166. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0167. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0168. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0169. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0170. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0171. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0172. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0173. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0174. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0175. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0176. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0177. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0178. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0179. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0180. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0181. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0182. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0183. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0184. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0185. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0186. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0187. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0188. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0189. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0190. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0191. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0192. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0193. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0194. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0195. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0196. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0197. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0198. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0199. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0200. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0201. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0202. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0203. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 1380 de 1392

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0204. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0205. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0206. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0207. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0208. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0209. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0210. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0211. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0212. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0213. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0214. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0215. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0216. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0217. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0218. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0219. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0220. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0221. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0222. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0223. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0224. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0225. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0226. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0227. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0228. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0229. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0230. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0231. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0232. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0233. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0234. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0235. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0236. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0237. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0238. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0239. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0240. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0241. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0242. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0243. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0244. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0245. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0246. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0247. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0248. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0249. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0250. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0251. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0252. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0253. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0254. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0255. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0256. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0257. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0258. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0259. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0260. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.
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05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0261. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0262. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0263. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0264. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0265. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0266. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0267. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0268. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0269. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0270. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0271. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0272. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0273. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0274. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0275. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 14:02:54 Sistema Motivo: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços consolidada, adequada ao seu
último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema.

05/10/2021 - 14:43:24 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

05/10/2021 - 15:06:31 F. L.J.DO N. FERREIR... Documentação Item 0019: Segue nossa Proposta Consolidada conforme solicitado

05/10/2021 - 15:06:34 Sistema A diligência do item 0019 foi anexada ao processo.

05/10/2021 - 15:59:28 Sistema A diligência do item 0020 foi anexada ao processo.

05/10/2021 - 16:04:01 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

05/10/2021 - 16:11:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 16:20 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 16:11:34 Sistema Motivo: Como se sabe, a Lei de Licitações, em seu art. 48, inciso II, prevê a desclassificação de propostas
contendo preços inexequíveis, assim considerados aqueles que não se revelam capazes de possibilitar a
alguém uma retribuição financeira mínima (ou

05/10/2021 - 16:14:40 Sistema Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 16:30 do dia 05/10/2021.

05/10/2021 - 16:14:40 Sistema Motivo: Senhor Licitante, esta de acordo com o valor para este item?

05/10/2021 - 16:17:32 F. L.J.DO N. FERREIR... Negociação Item 0021: Senhor Pregoeiro, após analise do valor da rota pedimos desclassificação para os
itens abaixo de R$ 13,00

05/10/2021 - 16:21:39 F. L.J.DO N. FERREIR... Negociação Item 0022: Senhor Pregoeiro, após analise dos valore das rotas pedimos desclassificação para
os itens abaixo de R$ 13,00

05/10/2021 - 16:23:02 Pregoeiro A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será
promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.

05/10/2021 - 16:23:26 Pregoeiro Tal previsão legislativa destina-se, a um só tempo, minimizar riscos de uma futura inexecução contratual já
que a empresa, ao apresentar proposta com preços muito baixos, pode estar assumindo obrigação que não
poderá cumprir

05/10/2021 - 16:34:50 Pregoeiro Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela desclassificação
dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer transtorno para
a administração.

05/10/2021 - 16:36:15 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0021 pelo
pregoeiro.

05/10/2021 - 16:36:15 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:36:15 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

05/10/2021 - 16:36:36 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0022 pelo
pregoeiro.

05/10/2021 - 16:36:36 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:36:36 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

05/10/2021 - 16:36:54 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0023 pelo
pregoeiro.

05/10/2021 - 16:36:54 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:36:54 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

05/10/2021 - 16:37:18 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0024 pelo
pregoeiro.

05/10/2021 - 16:37:18 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:37:18 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.
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05/10/2021 - 16:37:31 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0026 pelo
pregoeiro.

05/10/2021 - 16:37:31 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:37:31 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

05/10/2021 - 16:37:51 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0027 pelo
pregoeiro.

05/10/2021 - 16:37:51 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:37:51 Sistema O item 0027 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

05/10/2021 - 16:39:23 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0030 pelo
pregoeiro.

05/10/2021 - 16:39:23 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:39:23 Sistema O item 0030 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

05/10/2021 - 16:42:34 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0032 pelo
pregoeiro.

05/10/2021 - 16:42:34 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:42:34 Sistema O item 0032 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

05/10/2021 - 16:42:47 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0033 pelo
pregoeiro.

05/10/2021 - 16:42:47 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:42:47 Sistema O item 0033 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

05/10/2021 - 16:43:02 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0034 pelo
pregoeiro.

05/10/2021 - 16:43:02 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:43:02 Sistema O item 0034 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

05/10/2021 - 16:43:16 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0035 pelo
pregoeiro.

05/10/2021 - 16:43:16 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:43:16 Sistema O item 0035 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

05/10/2021 - 16:43:38 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0038 pelo
pregoeiro.

05/10/2021 - 16:43:38 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:43:38 Sistema O item 0038 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

05/10/2021 - 16:47:34 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0111 pelo
pregoeiro.

05/10/2021 - 16:47:34 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:47:34 Sistema O item 0111 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

05/10/2021 - 16:47:45 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0112 pelo
pregoeiro.

05/10/2021 - 16:47:45 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:47:45 Sistema O item 0112 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

05/10/2021 - 16:48:02 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0113 pelo
pregoeiro.

05/10/2021 - 16:48:02 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:48:02 Sistema O item 0113 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.
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05/10/2021 - 16:48:13 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0114 pelo
pregoeiro.

05/10/2021 - 16:48:13 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:48:13 Sistema O item 0114 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

05/10/2021 - 16:48:22 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0115 pelo
pregoeiro.

05/10/2021 - 16:48:22 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:48:22 Sistema O item 0115 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

05/10/2021 - 16:48:38 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0116 pelo
pregoeiro.

05/10/2021 - 16:48:38 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:48:38 Sistema O item 0116 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

05/10/2021 - 16:48:50 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0118 pelo
pregoeiro.

05/10/2021 - 16:48:50 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:48:50 Sistema O item 0118 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

05/10/2021 - 16:49:00 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0119 pelo
pregoeiro.

05/10/2021 - 16:49:00 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:49:00 Sistema O item 0119 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

05/10/2021 - 16:49:22 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0120 pelo
pregoeiro.

05/10/2021 - 16:49:22 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:49:22 Sistema O item 0120 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

05/10/2021 - 16:49:51 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0121 pelo
pregoeiro.

05/10/2021 - 16:49:51 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:49:51 Sistema O item 0121 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

05/10/2021 - 16:50:06 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0130 pelo
pregoeiro.

05/10/2021 - 16:50:06 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:50:06 Sistema O item 0130 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

05/10/2021 - 16:50:26 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0131 pelo
pregoeiro.

05/10/2021 - 16:50:26 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:50:26 Sistema O item 0131 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

05/10/2021 - 16:50:35 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0132 pelo
pregoeiro.

05/10/2021 - 16:50:35 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:50:35 Sistema O item 0132 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

05/10/2021 - 16:50:46 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0137 pelo
pregoeiro.

05/10/2021 - 16:50:46 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:50:46 Sistema O item 0137 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.
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05/10/2021 - 16:50:55 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0138 pelo
pregoeiro.

05/10/2021 - 16:50:55 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:50:55 Sistema O item 0138 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

05/10/2021 - 16:51:11 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0141 pelo
pregoeiro.

05/10/2021 - 16:51:11 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

05/10/2021 - 16:51:11 Sistema O item 0141 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

05/10/2021 - 16:53:31 Sistema O item 0002 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:53:42 Sistema O item 0003 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:53:52 Sistema O item 0006 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0007 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0010 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0011 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0012 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0013 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0014 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0015 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0016 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0017 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0018 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0025 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0032 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0033 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0034 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0035 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0036 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0037 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0038 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0039 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0040 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0081 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0082 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0083 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0084 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0086 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0091 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0092 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0095 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0108 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0109 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0110 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0111 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0112 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0113 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0114 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0115 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0116 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0117 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0118 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0119 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0120 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0121 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0130 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0131 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.
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05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0132 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0133 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0134 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0135 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0136 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0137 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0138 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0139 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0140 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0141 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0142 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0145 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0147 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0148 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0184 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0185 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0186 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0187 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0206 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0207 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/10/2021 - 16:54:12 Sistema O Item 0208 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

06/10/2021 - 09:36:03 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0041 pelo
pregoeiro.

06/10/2021 - 09:36:03 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:36:03 Sistema O item 0041 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

06/10/2021 - 09:36:41 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0050 pelo
pregoeiro.

06/10/2021 - 09:36:41 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:36:41 Sistema O item 0050 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

06/10/2021 - 09:38:45 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0059 pelo
pregoeiro.

06/10/2021 - 09:38:45 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:38:45 Sistema O item 0059 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

06/10/2021 - 09:39:02 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0060 pelo
pregoeiro.

06/10/2021 - 09:39:02 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:39:02 Sistema O item 0060 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

06/10/2021 - 09:39:55 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0061 pelo
pregoeiro.

06/10/2021 - 09:39:55 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:39:55 Sistema O item 0061 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

06/10/2021 - 09:40:07 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0062 pelo
pregoeiro.

06/10/2021 - 09:40:07 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:40:07 Sistema O item 0062 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

06/10/2021 - 09:40:47 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0063 pelo
pregoeiro.

06/10/2021 - 09:40:47 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:40:47 Sistema O item 0063 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.
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06/10/2021 - 09:41:19 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0064 pelo
pregoeiro.

06/10/2021 - 09:41:19 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:41:19 Sistema O item 0064 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

06/10/2021 - 09:41:46 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0065 pelo
pregoeiro.

06/10/2021 - 09:41:46 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:41:46 Sistema O item 0065 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

06/10/2021 - 09:42:02 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0066 pelo
pregoeiro.

06/10/2021 - 09:42:02 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:42:02 Sistema O item 0066 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

06/10/2021 - 09:44:08 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0067 pelo
pregoeiro.

06/10/2021 - 09:44:08 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:44:08 Sistema O item 0067 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

06/10/2021 - 09:44:23 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0069 pelo
pregoeiro.

06/10/2021 - 09:44:23 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:44:23 Sistema O item 0069 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

06/10/2021 - 09:45:36 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0070 pelo
pregoeiro.

06/10/2021 - 09:45:36 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:45:36 Sistema O item 0070 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

06/10/2021 - 09:46:34 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0129 pelo
pregoeiro.

06/10/2021 - 09:46:34 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0129 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

06/10/2021 - 09:49:01 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0252 pelo
pregoeiro.

06/10/2021 - 09:49:01 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:49:01 Sistema O item 0252 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

06/10/2021 - 09:49:20 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0253 pelo
pregoeiro.

06/10/2021 - 09:49:20 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:49:20 Sistema O item 0253 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

06/10/2021 - 09:49:31 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0254 pelo
pregoeiro.

06/10/2021 - 09:49:31 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:49:31 Sistema O item 0254 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

06/10/2021 - 09:49:46 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0256 pelo
pregoeiro.

06/10/2021 - 09:49:46 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:49:46 Sistema O item 0256 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.
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06/10/2021 - 09:49:59 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0257 pelo
pregoeiro.

06/10/2021 - 09:49:59 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:49:59 Sistema O item 0257 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

06/10/2021 - 09:50:21 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0261 pelo
pregoeiro.

06/10/2021 - 09:50:21 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:50:21 Sistema O item 0261 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

06/10/2021 - 09:50:44 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0262 pelo
pregoeiro.

06/10/2021 - 09:50:44 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:50:44 Sistema O item 0262 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

06/10/2021 - 09:51:01 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0263 pelo
pregoeiro.

06/10/2021 - 09:51:01 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:51:01 Sistema O item 0263 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

06/10/2021 - 09:51:13 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0264 pelo
pregoeiro.

06/10/2021 - 09:51:13 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:51:13 Sistema O item 0264 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

06/10/2021 - 09:51:31 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0266 pelo
pregoeiro.

06/10/2021 - 09:51:31 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:51:31 Sistema O item 0266 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

06/10/2021 - 09:51:46 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0265 pelo
pregoeiro.

06/10/2021 - 09:51:46 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:51:46 Sistema O item 0265 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

06/10/2021 - 09:51:55 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0267 pelo
pregoeiro.

06/10/2021 - 09:51:55 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:51:55 Sistema O item 0267 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

06/10/2021 - 09:52:05 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0268 pelo
pregoeiro.

06/10/2021 - 09:52:05 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:52:05 Sistema O item 0268 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

06/10/2021 - 09:52:16 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0269 pelo
pregoeiro.

06/10/2021 - 09:52:16 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:52:16 Sistema O item 0269 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

06/10/2021 - 09:52:28 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0270 pelo
pregoeiro.

06/10/2021 - 09:52:28 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:52:28 Sistema O item 0270 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 14:10:05.
Código verificador: 1545F4

Página 1388 de 1392

06/10/2021 - 09:52:43 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0271 pelo
pregoeiro.

06/10/2021 - 09:52:43 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:52:43 Sistema O item 0271 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

06/10/2021 - 09:52:54 Sistema O fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0272 pelo
pregoeiro.

06/10/2021 - 09:52:54 Sistema Motivo: Para garantir a execução contratual, ao analisar o pedido feito pela empresa, optamos pela
desclassificação dos itens solicitados, assim minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual e trazer
transtorno para a administração.

06/10/2021 - 09:52:54 Sistema O item 0272 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de
R$ 17,00.

06/10/2021 - 09:53:51 Sistema O item 0008 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 09:54:03 Sistema O item 0001 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 09:54:18 Sistema O item 0004 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 09:54:31 Sistema O item 0005 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 09:54:41 Sistema O item 0009 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 09:55:05 Sistema O item 0019 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 09:55:17 Sistema O item 0020 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 09:59:09 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0021. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 06/10/2021.

06/10/2021 - 09:59:09 Sistema Motivo: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços reajustada em arquivo único, por
meio da opção enviar anexo do sistema, no prazo especificado.

06/10/2021 - 09:59:15 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0021. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 06/10/2021.

06/10/2021 - 09:59:15 Sistema Motivo: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços reajustada em arquivo único, por
meio da opção enviar anexo do sistema, no prazo especificado.

06/10/2021 - 11:19:03 Sistema A proposta readequada do item 0021 foi anexada ao processo.

06/10/2021 - 12:28:29 Pregoeiro Encerramos sessão para o intervalo do almoço, retornaremos as 14h00.

06/10/2021 - 14:00:45 Pregoeiro Boa tarde Srs Licitantes, vamos reabrindo a sessão e daremos a fase adjudicação.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0021 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0022 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0023 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0024 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0026 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0027 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0028 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0029 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0030 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0031 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0041 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0042 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0043 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0044 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0045 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0046 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0047 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0048 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0049 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0050 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0051 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0052 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0053 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0054 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0055 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0056 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0057 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0058 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0059 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0060 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0061 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0062 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.
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06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0063 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0064 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0065 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0066 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0067 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0068 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0069 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0070 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0071 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0072 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0073 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0074 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0075 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0076 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0077 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0078 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0079 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0080 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0085 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0087 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0088 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0089 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0090 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0093 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0094 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0096 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0097 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0098 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0099 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0100 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0101 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0102 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0103 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0104 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0105 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0106 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0107 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0122 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0123 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0124 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0125 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0126 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0127 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0128 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0129 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0143 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0144 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0146 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0149 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0150 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0151 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0152 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0153 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0154 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0155 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0156 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0157 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.
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06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0158 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0159 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0160 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0161 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0162 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0163 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0164 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0165 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0166 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0167 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0168 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0169 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0170 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0171 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0172 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0173 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0174 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0175 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0176 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0177 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0178 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0179 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0180 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0181 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0182 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0183 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0188 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0189 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0190 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0191 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0192 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0193 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0194 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0195 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0196 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0197 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0198 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0199 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0200 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0201 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0202 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0203 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0204 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0205 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0209 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0210 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0211 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0212 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0213 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0214 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0215 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0216 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0217 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0218 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0219 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0220 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0221 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.
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06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0222 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0223 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0224 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0225 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0226 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0227 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0228 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0229 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0230 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0231 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0232 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0233 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0234 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0235 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0236 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0237 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0238 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0239 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0240 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0241 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0242 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0243 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0244 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0245 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0246 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0247 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0248 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0249 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0250 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0251 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0252 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0253 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0254 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0255 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0256 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0257 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0258 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0259 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0260 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0261 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0262 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0263 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0264 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0265 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0266 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0267 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0268 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0269 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0270 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0271 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0272 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0273 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0274 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:01:04 Sistema O Item 0275 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

06/10/2021 - 14:02:32 Pregoeiro Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.
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DANIEL PINHEIRO CORREA

Pregoeiro(a)

ROBERTO PINA OLIVEIRA

Autoridade Competente

EDIVALDO DE JESUS DOS SANTOS TAVARES

Apoio
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